
З В І Т №2 про результати закупівель без 

проведення процедури закупівлі за 2 квартал 2016 р.  
Комунальне підприємство "Сєвєродонецьке тролейбусне управління", код ЄДРПОУ 05457253  

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
 

 
Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка 

 товару або ідентифікаційний номер (код особи),    

 обсяг з якою укладено договір    

 виконання     

 робіт чи     

 надання     

 послуг      
10.51.11-42.00 Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас.%, але не більше від 6 мас.%, неконцентроване, без додання цукру чи інших підсолоджувачів, у 

первинних пакованнях з чистим умістом не більше ніж 2 л  
15511100-4 Пастеризоване молоко  

 молоко  44,000 ПАТ "Біловодський маслоробний № 01/06/2016 від 18000,00 (вiсiмнадцять тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    завод" 0044480 01.06.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 3000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 молоко  87,500 ПАТ "Старобільський № 1 від 04.01.16р. 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    молокозавод" 00444837  т.ч. ПДВ - 3333,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  13.92.29-53.00 Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання пороху й подібні вироби для прибирання, з нетканого текстилю   

    39525800-6 Ганчірки для прибирання    
 серветки  1,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 11.05.16р. 19,30 (дев'ятнадцять грн. 30 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI   
13.94.11-90.00 Шпагат, мотузки, канати та троси з текстильних матеріалів (крім джуту та інших текстильних луб’яних волокон, сизалю, абаки чи 

інших жорстких листових волокон, синтетичних волокон)  
39541110-0 Мотузки  

 мотузка  100,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   14.19.23-70.00 Рукавички, рукавиці та мітенки (крім трикотажних)    

    18141000-9 Робочі рукавиці     
 рукавиці гум.  2,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 рукавички  170,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  14.19.31-75.00 Рукавички, рукавиці та мітенки з натуральної чи композиційної шкіри (крім спортивних, захисних для всіх професій)   

    18424500-2 Рукавиці з крагами     
 краги  1,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

  15.11.52-00.00 Шкіра композиційна на основі натуральної шкіри чи шкіряних волокон    

   19143000-0 Штучна шкіра    
 шкірозамінник 21,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 0405-2016 від 1067,43 (одна тисяча шiстдесят сiм грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 04.05.16р. 43 коп. у т.ч. ПДВ - 177,91 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   17.12.11-00.00 Папір газетний, у рулонах або в аркушах   

   30192700-8 Канцелярські товари    
 стрічка папір. 6,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-16 від 25.03.16р. 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 

17.12.14-39.00 Папір і картон графічний: з часткою волокон, одержаних механічним способом, не більше ніж 10 мас.%, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не 

більше від 150 г/м2, в аркушах  
30192700-8 Канцелярські товари  

 папір оф. 5,000 ФОП Зорік Д.О. 2798905053 № 1105-2016 від 36000,00 (тридцять шiсть тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    11.05.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 папір оф. 2,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    25.03.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 факс-папір. 1,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-16 від 25.03.16р. 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   17.23.12-30.00 Конверти паперові чи картонні    

   30199230-1 Конверти    
 конверти 100,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-16 від 25.03.16р. 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   17.23.13-30.00 Зошити, паперові чи картонні    

   22813000-2 Бухгалтерські книги    
 книга УРО 50,000 ФОП Тімошин А.Ю. 3004807394 тов. чек б/н від 2500,00 (двi тисячи п'ятсот грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    23.05.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 книга УРО 50,000 ФОП Тімошин А.Ю. 3004807394 тов. чек б/н від 2500,00 (двi тисячи п'ятсот грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    23.05.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 книга кас. 1,000 ФОП Свирщевська М.І. тов. чек. № 838 від 24,00 (двадцять чотири грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   2186109863 23.06.16р. ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 книга касова 1,000 ФОП Свирщевська М.І. тов. чек 319 від 33,00 (тридцять три грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   2186109863 12.04.16р. ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість  Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  

  товару або  ідентифікаційний номер (код особи),      

  обсяг  з якою укладено договір      

  виконання        

  робіт чи        

  надання        

  послуг        

    17.23.13-30.00 Зошити, паперові чи картонні     

    30192700-8 Канцелярські товари     
 книга записна 1,000  ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-16 від 25.03.16р. 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин    

    09132000-3 Бензин     
 А-92 1 400,000  ТОВ "Мікс Маркет" 33432796 № 38/2016 від 28084,00 (двадцять вiсiм тисяч п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     30.05.16р. вiсiмдесят чотири грн. 00 коп. у т.ч. 24.05.12 №4851-VI  

      ПДВ - 4680,67 грн.)   

 бензин А-92 1 500,000  ТОВ "Мікс Маркет" 33432796 № ТМ 260416/01/Є від 37200,01 (тридцять сiм тисяч двiстi грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     26.04.16р. 01 коп. у т.ч. ПДВ - 6200,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

  19.20.21-00.00 Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин    

    09134200-9 Дизельне паливо     
 ДП 350,000  ТОВ "Параллель-ОПТ" № 1667/16/ДЗ від 6200,00 (шiсть тисяч двiстi грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    387066876 31.05.16р. у т.ч. ПДВ - 1033,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 диз. паливо 400,000  ТОВ "Мікс Маркет" 33432796 № ТМ 260416/01/Є від 37200,01 (тридцять сiм тисяч двiстi грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     26.04.16р. 01 коп. у т.ч. ПДВ - 6200,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  19.20.27-00.00 Оливи мінеральні середні; середні дистиляти, н.в.і.у.    

    09211100-2 Моторні оливи     
 олива М10Г2К 43,000  СПД ФО Коцарь І.А. 2340612254 № 09-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 олива М10Г2К 10,000  ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 олива М10Г2К 22,000  ТОВ "ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 олива М10Г2К 22,000  ТОВ ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 олива М8В 5,000  СПД ФО Коцарь І.А. 2340612254 № 09-2016 від 192,00 (сто дев'яносто двi грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
  19.20.27-00.00 Оливи мінеральні середні; середні дистиляти, н.в.і.у.    

   09211600-7 Оливи для гідравлічних систем та іншого призначення    
 олива І-40 5,000  ТОВ "ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),      

  обсяг з якою укладено договір      

  виконання       

  робіт чи       

  надання       

  послуг       

 олива І-40 5,000 ТОВ ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  19.20.29-00.00 Оливи мінеральні мастильні; важкі дистиляти, н.в.і.у.    

   09211800-9 Мінеральні оливи та їх суміші     
 літол 4,500 ТОВ "ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 літол 4,500 ТОВ ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 солідол 4,500 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 солідол 9,000 ТОВ "ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 солідол 9,000 ТОВ ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54-Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 солідол 4,500 ТОВ "ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 солідол 4,500 ТОВ ОЙЛНАФТАХІМ" № 05/2016/54Т від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   396604012147 30.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   20.11.11-70.00 Кисень     

   24111900-4 Кисень     
 кисень 1,000 ТОВ Фірма "Кріогенсервіс" № Ф-25.2-3 від 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   21543199 01.02.16р. т.ч. ПДВ - 5000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   20.11.12-70.00 Оксиди азоту     

   24112200-4 Оксиди азоту     
 вуглекислота 1,000 ТОВ Фірма "Кріогенсервіс" № Ф-25.2-3 від 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   21543199 01.02.16р. т.ч. ПДВ - 5000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 20.14.11-90.00 Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім етилену, пропену, бутену, бутадієну-1,3 та ізопрену)   

   24321115-9 Ацетилен     
 ацетилен 2,000 ТОВ Фірма "Кріогенсервіс" № Ф-25.2-3 від 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   21543199 01.02.16р. т.ч. ПДВ - 5000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

  20.30.12-90.00 Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.   

   44810000-1 Фарби    
 фарба 5,600 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 фарба 19,600 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 фарба біла 5,600 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 фарби різні 48,400 ООО "Монтаж-Агрострой" № 1705-2016 від 1312,61 (одна тисяча триста дванадцать п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 17.05.16р.. № 2505-2016 грн. 61 коп. у т.ч. ПДВ - 218,77 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

    від 25.05.    

 фарби різні 11,100 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  20.30.12-90.00 Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.   

   44820000-4 Лаки    
 олифа 3,200 ЧП "Золотое Руно" 303192012143 05/05/16Я від 05.05.16р. 36000,00 (тридцять шiсть тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     коп. у т.ч. ПДВ - 6000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

  20.30.12-90.00 Фарби та лаки, інші, на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.   

   44832100-2 Розчинники лаків і фарб    
 розчинник 0,475 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 розчинник 3,600 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 20.41.31-20.00 Мило та органічні поверхнево-активні вироби у формі брусків, брикетів або фігурних виробів, н.в.і.у.    

   33711900-6 Мило    
 мило 1,000 ФОП Колосовський 2645913670 накл. № 908 від 3,94 (тригрн. 94 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    02.06.16р.  24.05.12 №4851-VI  

 мило госп. 195,000 ФОП Подрєзова О.П. 2973814443 № 32-2016 від 614,55 (шiстсот чотирнадцять грн. 55 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    11.05.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   20.51.44-00.00 Пасти, порошки та інші засоби для чищення   

   39831240-0 Засоби для чищення    
 білизна 4,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 29.04.16р. 17,20 (сiмнадцять грн. 20 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),      

  обсяг з якою укладено договір      

  виконання       

  робіт чи       

  надання       

  послуг       

 засоби для чищ. 26,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 11.05.16р. 265,75 (двiстi шiстдесят п'ять грн. 75 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 засоби для чищення 29,000 ФОП Колосовський 2645913670 накл. № 908 від 265,35 (двiстi шiстдесят п'ять грн. 35 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    02.06.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 засіб для миття вікон 2,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    25.03.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 ч/з "Сама" 4,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 29.04.16р. 40,80 (сорок грн. 80 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       24.05.12 №4851-VI  
   20.52.10-80.00 Клеї готові та інші готові адгезиви, н.в.і.у.    

   19522100-2 Епоксидна смола     
 смола епоксид. 0,150 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
   20.52.10-80.00 Клеї готові та інші готові адгезиви, н.в.і.у.    

   24910000-6 Клеї     
 герметик 1,615 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 герметик 0,570 СПД ФО Коцарь І.А. 2340612254 № 09-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 герметик 0,180 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 герметик 0,425 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 клей для плитки 10,000 ЧП "Золотое Руно" 303192012143 № 05/05/16Я від 36000,00 (тридцять шiсть тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    05.05.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 6000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 22.11.13-57.00 Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або вантажних автомобілів з індексом навантаження більше ніж 121   

  34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності    
 а/шини 4,000 ООО "Укравтозапчасти" № 1/31-Є від 29400,00 (двадцять дев'ять тисяч п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   21689299 31.05.2016р. чотириста грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 24.05.12 №4851-VI  

     4900,00 грн.)   
 

22.19.71-80.00 Вироби гігієнічні або фармацевтичні ґумові (крім оболонкових контрацептивів, сосок, накладок для сосків і подібних виробів для 

новонароджених) 19510000-4 Гумові вироби  
рукавиці гум. 5,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 11.05.16р. 45,00 (сорок п'ять грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

     24.05.12 №4851-VI 
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),      

  обсяг з якою укладено договір      

  виконання       

  робіт чи       

  надання       

  послуг       

 рукавиці гум. 4,000 ФОП Крівякіна О.М. 2644600087 накл. б/н від 29.04.16р. 36,00 (тридцять шiсть грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 рукавиці гум. 25,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   22.19.73-23.00 Ущільнювачі з вулканізованої ґуми     

   19510000-4 Гумові вироби     
 втулка амор. 20,000 ФОП Гончаров А.А. 2110406997 накл. №ГОА-041 від 120,00 (сто двадцять грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    22.06.16р. ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 манжета 13,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 манжета 1,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 подушка пер. рес. 4,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 подушка пер. ресори 10,000 ФОП Гончаров А.А. 2110406997 № 6 від 01.06.16р. 440,00 (чотириста сорок грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 подушка пер. ресори 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 подушка ресор. 8,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 подушка ресори 30,000 ФОП Гончаров А.А. 2110406997 накл. №ГОА-041 від 1350,00 (одна тисяча триста п'ятдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    22.06.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 р/к енергоакум. 2,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 р/к прискорювал. клапану 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 рукав 3,000 ФОП Болото А.С. 2989708563 № 03-2016 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    04.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 рукав 32мм 20,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 рукав кисневий 12мм 10,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 сальник 10,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 ущільнюв. 6,000 ДП "Фесто" 13683489 накл. № 1470083949 від 387,48 (триста вiсiмдесят сiм грн. 48 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    14.06.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 64,58 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 шланг 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   22.19.73-23.00 Ущільнювачі з вулканізованої ґуми    

   44425400-9 Ущільнювачі    
 р/к гальмів. цил. 2,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 р/к енергоакумул. тип 24 2,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 22.19.73-30.00 Амортизатори човнові або причальні, надувні чи ненадувні, з вулканізованої ґуми, інші надувні речі з вулканізованої ґум и  

   19510000-4 Гумові вироби    
 пневмоелемент 6,000 ФОП Полугар В.М. 2391406500 № 12-2016 від 170000,0 (сто сiмдесят тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    22.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 пневмоелементи різні 10,000 ФОП Полугар В.М. 2391406500 № 12/16Є від 12.05.16р. 5020,00 (п'ять тисяч двадцять грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 рукави гальм. різні 18,000 ФОП Полугар В.М. 2391406500 № 12-16Є від 12.05.16р. 3000,06 (три тисячи грн. 06 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 22.29.21-50.00 Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів,  

 одержаних конденсацією чи полімеризацією з перегрупуванням, хімічно змодифікованих або незмодифікованих (крім стрічки п   

   30192700-8 Канцелярські товари    
 стрічка 1,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 стрічка клейка 2,000 ФОП Кочерга О.Ю. 8259695300 тов. чек б/н від 11,70 (одинадцять грн. 70 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    26.05.16р.  24.05.12 №4851-VI  
 

22.29.21-70.00 Пластини, листи, плівка, смуги та інші пласкі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, завширшки не більше ніж 20 см, з 

продуктів поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім стрічки пластмасової самосклеювальної з покривом, з умістом невулканізов  
19513200-7 Ізоляційна стрічка  

стрічка із. 5,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

    ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 

ізол. стрічка 10,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 
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 Назва та код предмета закупівлі  Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

   товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

   обсяг з якою укладено договір     

   виконання      

   робіт чи      

   надання      

   послуг      

 ізол. стрічка  10,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
    22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів   

    42676000-5 Частини ручних інструментів    
 руків`я для валика  3,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   22.29.29-50.00 Вироби пластмасові, інші, виготовлені з листового матеріалу    

    19520000-7 Пластмасові вироби    
 клапан всмоктуюч.  10,000 ФОП Білов В.А. 2661214112 № 27-2016Є від 3400,00 (три тисячи чотириста грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     21.04.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 клапан нагнет.  9,000 ФОП Білов В.А. 2661214112 № 27-2016Є від 3400,00 (три тисячи чотириста грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     21.04.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 клапан уніт.  1,000 ПП Луговий С.В. 2827714873 тов. чек б/н від 40,00 (сорок грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     09.06.16р.  24.05.12 №4851-VI  

 кільце  10,000 ДП "Фесто" 13683489 накл. № 1470083949 від 340,70 (триста сорок грн. 70 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     14.06.16р. ПДВ - 56,78 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  23.20.13-00.00 Цементи, будівельні розчини, бетони та інші подібні суміші вогнетривкі, н.в.і.у.    

    44831200-6 Шпаклівки    
 шпаклівка  3,800 СПД ФО Коцарь І.А. 2340612254 № 09-2016 від 486,40 (чотириста вiсiмдесят шiсть грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. 40 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 шпаклівка фін.  25,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
    23.51.11-00.00 Клінкери цементні    

    44111200-3 Цемент    
 цемент  350,000 ЧП "Золотое Руно" 303192012143 № 05/05/16Я від 36000,00 (тридцять шiсть тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     05.05.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 6000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
    23.52.10-35.00 Вапно гашене    

    44921200-4 Вапно    
 вапно гашене  60,000 ООО ПКФ "Риконт" 19076572 № 02-2016 від 12000,00 (дванадцать тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     04.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
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Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка 

 товару або ідентифікаційний номер (код особи),    

 обсяг з якою укладено договір    

 виконання     

 робіт чи     

 надання     

 послуг     
 

23.91.11-50.00 Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні вироби, без обрамлення з керамічних або силікатних матеріалів, крім жорен і 

точильних каменів, призначених для мелення, шліфування або подрібнювання  
14810000-2 Абразивні вироби  

коло відр. 6,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 

круги відр. 12,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 02/04-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   04.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI 
 

23.99.11-00.00 Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані  
34322000-0 Гальма та частини гальм  

накладка гальм. 4,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 
 

23.99.11-00.00 Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані  
34322300-3 Гальмові накладки  

гальмова накл. 8,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 

гальмові накл. 2,000 ФОП Яворська Н.А. 2809814303 накл. № 147 від 16.0.1р. 2580,00 (двi тисячи п'ятсот вiсiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

    грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 

колодка передня 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI 

накладка гальмова 8,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-016 від 13.01.16р. 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

    без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI 
 

23.99.11-00.00 Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані  
45262660-5 Вилучення азбесту  

азбест. тканина 2,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

    ПДВ) 24.05.12 №4851-VI 

пароніт 6,000 ПП "Кортеж" 30386145 накл. № 645 від 1328,00 (одна тисяча триста двадцять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   20.05.16р. вiсiм грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 221,33 24.05.12 №4851-VI 

    грн.)  
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Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка 
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 виконання     
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24.10.31-10.00 Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім гарячого прокатування, неплакований, 

без гальванічного чи іншого покриву, не в рулонах  
44112120-5 Профільний прокат  

 лист 2*1000*2000  32,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 544,00 (п'ятсот сорок чотири грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 90,67 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
    24.10.61-90.00 Бруски та прутки з нелегованої сталі, інші   

    44331000-9 Прути    
 коло 20  15,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 15000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 коло 16 ст.3  10,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 143,00 (сто сорок три грн. 00 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. ПДВ - 23,83 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 круг 20  15,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 262,50 (двiстi шiстдесят двi грн. 50 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 43,75 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 круг 20  15,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/0216 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 15000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 круг 20мм  15,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 262,50 (двiстi шiстдесят двi грн. 50 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 43,75 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 лист 1,5*1000*2000  48,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 15000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 лист 2*1000*2000  64,000 ТОВ "Альфа-Метал-Компані" № 01/02-16 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    34202711 12.01.16р. у т.ч. ПДВ - 15000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  24.20.14-00.00 Труби та трубки некруглого поперечного перерізу та порожнисті профілі, зі сталі   

    44112120-5 Профільний прокат    
 труба профіл.  54,000 ООО "Укрпромметснаб" № 1406-2016 від 985,50 (дев'ятсот вiсiмдесят п'ять грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    35774456 14.06.16р. 50 коп. у т.ч. ПДВ - 164,25 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 

24.44.26-50.00 Фітинги для труб і трубок з міді й мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, фітингів з кранами, клапанами  
44423000-1 Вироби різні  

втулка штуцера 3,000 ТОВ "Візіт-Авто" 38581724 накл № 570 від 15,00 (п'ятнадцять грн. 00 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   17.06.16р. ПДВ - 2,50 грн.) 24.05.12 №4851-VI 

штуцер 3,000 ТОВ "Візіт-Авто" 38581724 накл № 570 від 192,00 (сто дев'яносто двi грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

   17.06.16р. т.ч. ПДВ - 32,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI 
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   обсяг з якою укладено договір     

   виконання      

   робіт чи      

   надання      

   послуг      

   25.72.12-30.00 Замки до дверей будинків циліндрові з недорогоцінних металів   

    44521000-8 Навісні та врізні замки різні    
 замок навісний  1,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   25.73.20-93.00 Полотна до пилок для прямолінійного різання, на метал   

    18444200-5 Захисні каски    
 полотно нож.  5,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   25.73.20-93.00 Полотна до пилок для прямолінійного різання, на метал    

    44511510-3 Полотна до ручних пилок    
 полотна нож.  10,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 02/04-2016 від 59,88 (п'ятдесят дев'ять грн. 88 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     04.01.16р. ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 полотно нож.  5,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
    25.73.30-63.00 Викрутки    

    44512800-0 Викрутки    
 викрутка  2,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 викрутка хрестова  2,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
    25.73.30-65.00 Інструменти побутові ручні    

    39224300-1 Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя   
 щітка зач.  3,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 1705-2016 від 176,70 (сто сiмдесят шiсть грн. 70 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    33622729 17.05.16р. т.ч. ПДВ - 29,45 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  25.73.30-73.00 Інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів, штукатурів і малярів, інші    

    44512000-2 Ручні інструменти різні    
 шпатель  2,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
    25.73.40-14.00 Мітчики для обробляння металу    

    44512000-2 Ручні інструменти різні    
 мітчик  2,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
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    25.73.40-16.00 Плашки для обробляння металу     

    44512000-2 Ручні інструменти різні     
 плашка  2,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 плашки різні  6,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
   25.93.14-80.00 Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські кнопки, скоби та подібні вироби, інші   

    30192700-8 Канцелярські товари     
 скоби  1,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
  25.93.15-10.00 Електроди з покривом для електродугового зварювання з недорогоцінних металів    

    31711140-6 Електроди     
 електроди  35,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 25.93.16-60.00 Пружини із заліза чи сталі (крім листових пружин та листів до них, ґвинтових пружин, спіральних пласких пружин, дискови х пружин)  

    44550000-0 Пружини     
 пружина  1,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 пружини гальм. кол.  4,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
    25.94.11-25.00 Ґвинти та болти з головками, інші     

    44531400-5 Болти     
 болт  17,000 ТОВ "Імідж ЛТД" 203607505101 № 20/06-2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     20.06.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 болт  4,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 болт  11,206 ТОВ ВКП "Спецкомплект" № 18/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    342154305022 18.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 болти різні  582,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.04.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 болти різні  3,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 болти різні  80,000 ТОВ ВКП "Спецкомплект" № 18/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  
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   342154305022 18.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 25.94.11-83.00 Гайки із заліза чи сталі, з діаметром отвору не більше ніж 6 мм, виточені з брусків, прутків, профілів або дроту з суці льним перерізом  

   44531600-7 Гайки     
 гайка М 22 40,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайка М10 0,500 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайка М10 2,000 ТОВ ВКП "Спецкомплект" № 18/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   342154305022 18.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 гайка М24 20,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайки 55,000 ТОВ "Імідж ЛТД" 203607505101 № 20/06-2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    20.06.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 гайки 10,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайки 8,000 ТОВ ВКП "Спецкомплект" № 18/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   342154305022 18.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 гайки М20 30,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайки різні 582,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.04.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 гайки різні 4,500 ТОВ "Альянс-ТРЕЙД" № 13/05/2016 від 218,50 (двiстi вiсiмнадцять грн. 50 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   345966512143 13.05.16р. у т.ч. ПДВ - 36,42 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  25.94.12-30.00 Шайби із заліза чи сталі (крім пружинних шайб і інших стопорних шайб)   

   44532200-0 Шайби     
 гровер 4,500 ТОВ ВКП "Спецкомплект" № 18/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   342154305022 18.05.16р. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 4000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 шайба М24 0,500 ТОВ "Альянс-ТРЕЙД" № 13/05/2016 від 218,50 (двiстi вiсiмнадцять грн. 50 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   345966512143 13.05.16р. у т.ч. ПДВ - 36,42 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 шайба стопорна 10,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),      

  обсяг з якою укладено договір      

  виконання       

  робіт чи       

  надання       

  послуг       

 25.94.12-50.00 Заклепки із заліза чи сталі (зокрема заклепки частково порожнисті), крім трубчастих або роздвоєних заклепок загальної призначеності  

   44532100-9 Заклепки     
 заклепки 128,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 заклепки 64,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-016 від 13.01.16р. 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
 25.94.12-70.00 Шпонки, шплінти та подібні кріпильні ненарізні засоби (крім шайб і заклепок), із заліза чи сталі   

   44532300-1 Шплінти     
 шплінт 20,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 25.99.23-70.00 Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів   

   30192700-8 Канцелярські товари     
 степлер 1,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
   26.20.40-00.00 Частини та приладдя до обчислювальних машин    

   30125110-5 Тонери для лазерних принтерів/факсів     
 тонер 1,000 ТОВ "Єлекс-Торг" 30092516 № 22-16 від 25.03.16р. 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

   26.40.52-00.00 Частини радіоприймачів і радіопередавачів    

   32352100-6 Частини радіо- та радіолокаційного обладнання    
 конденсатор 10,000 ТОВ "Компонент Сервіс" № 15/04-16 від 21000,00 (двадцять одна тисяча грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   39716864 15.04.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 3500,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 контактор 2,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 накл. № 44 від 2460,00 (двi тисячи чотириста шiстдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    04.05.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 мікросхема 4,000 ТОВ "Компонент Сервіс" № 15/04-16 від 21000,00 (двадцять одна тисяча грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   39716864 15.04.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 3500,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 радіодеталі різні 28,000 ТОВ "Компонент Сервіс" № 15/04-16 від 21000,00 (двадцять одна тисяча грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   39716864 15.04.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 3500,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 світлодіоди 90,000 ТОВ "Космодром" 35693522 нак. № 32786, 244,80 (двiстi сорок чотири грн. 80 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    32785 від 01.6.16р. у т.ч. ПДВ - 40,80 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка 

 товару або ідентифікаційний номер (код особи),    

 обсяг з якою укладено договір    

 виконання     

 робіт чи     

 надання     

 послуг     
 

26.51.52-83.00 Інструменти й апаратура електронні для вимірювання чи перевіряння змінних характеристик рідин і газів (зокрема теплометри), крім 

призначених для вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 38340000-0 Прилади для вимірювання 

величин  
 вказівник тиску олії  2,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 датчик  4,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  27.31.11-00.00 Кабелі волоконно-оптичні у формі оптичних волокон в індивідуальних захисних оболонках    

    31321300-5 Кабелі високої напруги     
 кабель ААШВ  50,000 ТОВ "Укренерго-Альянс" № 04/05/16 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    364718326563 04.05.16р. у т.ч. ПДВ - 8000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

    27.33.11-00.00 Перемикачі на напругу не більше ніж 1 000 В    

    14814000-0 Графіт штучний     
 вставка вугільна  2 000,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 30-2016 від 23600,00 (двадцять три тисячи шiстсот п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     25.04.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 вставка вугільна  2 000,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 30-2016Є від 23600,00 (двадцять три тисячи шiстсот п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     25.04.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 вставка графітова  1 000,000 ФОП Романенко А.В. 2224709356 № 06-2016-06 від 4040,00 (чотири тисячи сорок грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     06.06.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

    27.33.11-00.00 Перемикачі на напругу не більше ніж 1 000 В    

    31214100-0 Перемикачі     
 перемикач  1,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

  27.33.13-70.00 З’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів на напругу не більше ніж 1 кВ    

    31211340-3 Клеми для плавких запобіжників     
 клеми різні  200,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 накін. на п/автом.  2,000 ФОП Воронцов А.В. 263305373 № 10-2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі  Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

   товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

   обсяг з якою укладено договір     

   виконання      

   робіт чи      

   надання      

   послуг      

  27.33.13-70.00 З’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів на напругу не більше ніж 1 кВ    

    31224500-7 Затискачі    
 затискач Б 12  20,000 ФОП Лукіша О.С. 2610200074 № 36-2016 від 5220,00 (п'ять тисяч двiстi двадцять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     12.05.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 затискач кін. ЗКК  10,000 ФОП Лукіша О.С. 2610200074 № 33-2016 від 850,00 (вiсiмсот п'ятдесят грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     12.05.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 затискач кінц. клін. ЗКК  20,000 ФОП Лукіша О.С. 2610200074 № 36-2016 від 5220,00 (п'ять тисяч двiстi двадцять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     12.05.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  27.33.13-70.00 З’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів на напругу не більше ніж 1 кВ    

   31700000-3 Електронне, електромеханічне та електротехнічне обладнання    
 р/к г/т 13А  6,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 накл. № 73 від 1380,00 (одна тисяча триста вiсiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     23.06.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 р/к головки струмоприймача  10,000 ПП "Мосоо" 20218221 № 2904-16Є від 3380,00 (три тисячи триста вiсiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     29.04.16р. грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 563,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 щічка ГТ 13А  200,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 37-2016Є від 2700,00 (двi тисячи сiмсот грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     25.05.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 27.40.13-00.00 Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 100 В, н.в.і.у.    

    31531000-7 Лампи    
 лампи 24-4  10,000 ФОП Юнгер В.В. 2233113774 № 07-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 лампи різні  36,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 27.40.14-60.00 Лампи розжарювання до мотоциклів і автомобілів (крім герметичних ламп спрямованого світла, галогенних ламп з вольфрамовою ниткою)  

    31531000-7 Лампи    
 лампи різні  17,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 лампи різні  60,000 ФОП Шараборін О.Г. 2699905315 № 29-2016Є від 3120,00 (три тисячи сто двадцять грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     21.04.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 лампи різні  10,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 лампи різні  100,000 ТОВ "Дніпроавтозапчастини" № 1902/16 від 853,00 (вiсiмсот п'ятдесят три грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    36641388 19.02.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 142,17 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 лампи різні  80,000 ТОВ "Дніпроавтозапчастини" № 1902/16 від 180000,0 (сто вiсiмдесят тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  
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Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка 

 товару або ідентифікаційний номер (код особи),    

 обсяг з якою укладено договір    

 виконання     

 робіт чи     

 надання     

 послуг     

  36641388 19.02.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 30000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI 
 

27.40.39-10.00 Устатковання електричне освітлювальне та візуальної сигналізації для автомобілів (крім ламп розжарювання та газорозрядних ламп, 

герметичних ламп спрямованого світла, ультрафіолетових, інфрачервоних і дугових ламп)  
31527210-1 Ліхтарі  

 ліхтарник 3,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 ліхтарі різні 4,000 ООО ТДК "ОРІОН" 38526239 № 3005-2016 від 216,96 (двiстi шiстнадцять грн. 96 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    30.05.16р. т.ч. ПДВ - 36,16 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 ліхтарі різні 4,000 ТДК "Оріон" 38526239 № 3005-2016 від 216,96 (двiстi шiстнадцять грн. 96 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    30.05.16р. т.ч. ПДВ - 36,16 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 показчик повор. 6,000 ООО ТДК "ОРІОН" 38526239 № 3005-2016 від 542,40 (п'ятсот сорок двi грн. 40 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    30.05.16р. т.ч. ПДВ - 90,40 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 показчик повор. 6,000 ТДК "Оріон" 38526239 № 3005-2016 від 542,40 (п'ятсот сорок двi грн. 40 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    30.05.16р. т.ч. ПДВ - 90,40 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 прожектор 2,000 ФОП Олійник В.О. 3133301714 № 24/05/2016 від 24000,00 (двадцять чотири тисячи грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    24.05.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  27.90.12-30.00 Ізолятори електричні (крім виготовлених зі скла чи кераміки)   

   44111510-9 Ізолятори    
 ізолятор натяж. 10,000 ПП "Реал-Дніпро" 255263704650 № 23/05/16Є від 4163,40 (чотири тисячи сто шiстдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    23.05.16р. три грн. 40 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 

27.90.12-80.00 Арматура ізолювальна, для електричних машин або устатковання (крім виготовлених зі скла чи кераміки); трубки ізоляційні та з’єднувальні 

деталі з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі скла чи кераміки)  
44167000-8 Трубна арматура різна  

муфта 2,000 ПП "Електро-ЛІк" 335498226573 № 39-16Є від 30.05.16р. 3249,00 (три тисячи двiстi сорок дев'ять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

    грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 541,50 грн.) 24.05.12 №4851-VI 

муфта 12,000 ТОВ "Укренерго-Альянс" № 04/05/2016 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

  364718326563 04.05.16р. у т.ч. ПДВ - 8000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI 
 

27.90.12-80.00 Арматура ізолювальна, для електричних машин або устатковання (крім виготовлених зі скла чи кераміки); трубки ізоляційні та з’єднувальні 

деталі з недорогоцінних металів, облицьовані ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі скла чи кераміки)  
44167100-9 Муфти  

муфта 8,000 ТОВ "Укренерго-Альянс" № 04/05/16 від 48000,00 (сорок вiсiм тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

  364718326563 04.05.16р. у т.ч. ПДВ - 8000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI 
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

   27.90.13-70.00 Щітки вугільні    

   09242000-7 Продукти переробки вугілля    
 ел. щітка 50,000 ФОП Білов В.А. 2661214112 № 28-2016Є від 3495,00 (три тисячи чотириста п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    21.04.16р. дев'яносто п'ять грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  27.90.20-80.00 Апаратура електрична для звукової чи візуальної сигналізації, н.в.і.у.   

   31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації   
 кнопка 10,000 ФОП Болото А.С. 2989708563 № 03-2016 від 90000,00 (дев'яносто тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    04.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 кнопка ВК 10,000 ФОП Болото А.С. 2989708563 № 03-2016 від 300,00 (триста грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    04.01.16р.  24.05.12 №4851-VI  
 27.90.60-35.00 Резистори постійні, інші, потужністю не більше ніж 20 Вт (крім нагрівальних резисторів і фоторезисторів)    

   32352100-6 Частини радіо- та радіолокаційного обладнання   
 резистор 20,000 ТОВ "НЄО "Дельта_Азов" № 35-16 від 20.05..16р. 2874,00 (двi тисячи вiсiмсот сiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   38755739  чотири грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 479,00 24.05.12 №4851-VI  

     грн.)   
   28.12.13-50.00 Помпи гідравлічні (шестеренчасті)    

   42122170-2 Мастильні насоси    
 насос НШ 1,000 ПВП "Насосенергопром" № 26-2016Є від 3090,00 (три тисячи дев'яносто грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   22167290 21.04.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 515,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 насос НШ 10Д-3Л 3,000 ТОВ "Консалтинговий центр № 581 від 10.06.16р. 1029,00 (одна тисяча двадцять дев'ять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   "Айко-сервіс" 137544411231  грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 171,50 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

  28.12.20-00.00 Частини гідравлічного та пневматичного силового устатковання   

   44167000-8 Трубна арматура різна    
 хомут 20,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 28.13.32-00.00 Частини повітряних або вакуумних помп, повітряних або газових компресорів, вентиляторів, витяжних шаф    

   42124000-4 Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів   
 клапан перепускн. 1,000 ТОВ "Хімекс Групп-ЛТД" № 0606-2016 від 563,00 (п'ятсот шiстдесят три грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   37799797 02.06.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 93,83 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

 28.13.32-00.00 Частини повітряних або вакуумних помп, повітряних або газових компресорів, вентиляторів, витяжних шаф   

   44425000-5 Кільця, прокладки, смужки, вставки та ущільнювачі   
 кільце стоп. 4,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 

28.14.12-35.00 Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, біде, резервуарів на воду та до подібних пристроїв (крім до редукційних, зворотних, запобіжних 

чи випускних клапанів або до маслогідравлічних чи пневматичних силових трансмісій і змішувальних кранів)  
42131000-6 Крани, вентилі та клапани  

 голівка для змішувача 3,000 ФОП Кунченко С.Ю. 3219813951 № 1/11-15 від 25.11.15р. 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  
   28.15.10-30.00 Вальниці/підшипники кулькові     

   44440000-6 Вальниці     
 підшипник 1,000 ФОП Царьова О.Б. 2713722462 тов. чек № 11/05-1 від 300,00 (триста грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    11.05.16р.   24.05.12 №4851-VI  

 підшипник 1,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-016 від 13.01.16р. 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 підшипник 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

 підшипники різні 13,000 ТОВ "БВС-Групп" 40290140 № 3/16 від 16.05.16р. 2233,14 (двi тисячи двiстi тридцять три п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     грн. 14 коп. у т.ч. ПДВ - 372,19 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 підшипники різні 9,000 ТОВ "БВС-Групп" 40290140 № 3/16 від 16.05.16р. 5900,00 (п'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     коп. у т.ч. ПДВ - 983,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  28.23.25-00.00 Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки   

 30000000-9 Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення   
 маршрутизатор 1,000 ФОП Гузилко А.М. 2805012074 накл № 42 від 22.0.16р. 450,00 (чотириста п'ятдесят грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     без ПДВ)  24.05.12 №4851-VI  

   28.24.11-90.00 Інструменти електричні, інші     

   42652000-1 Електромеханічні ручні інструменти     
 лобзик 1,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 шлиф. машинка 1,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

  28.29.13-30.00 Фільтри мастильні чи паливні до двигунів внутрішнього згоряння    

   42913300-2 Оливні фільтри    
 фільтр оливн. 2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  28.29.13-50.00 Фільтри всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння    

   42514310-8 Повітряні фільтри    
 фільтр повітр. 1,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 

28.30.40-70.00 Косарки не моторні для газонів, парків, майданчиків для гольфу, спортивних майданчиків (зокрема косарки ручні циліндричні), крім 

обладнаних різальним пристроєм, що обертається в горизонтальній площині  
16310000-1 Косарки  

 косарка  1,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
 29.31.30-30.00 Частини електричного устатковання для запалювання, генераторів і пристроїв для відключення двигунів внутрішнього згорян ня  

    31221000-1 Електричні реле    
 реле  2,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  29.32.30-20.00 Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та їхні частини (крім колодок і дисків гальмівних)    

    34322000-0 Гальма та частини гальм    
 циліндр гальм.  4,000 ТОВ "Дніпроавтозапчастини" № 34-16Є від 15.05.16р. 1889,00 (одна тисяча вiсiмсот вiсiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    36641388  дев'ять грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 314,83 24.05.12 №4851-VI  

      грн.)   
   29.32.30-36.00 Мости провідні з диференціалом, мости непровідні, їхні частини    

    34913000-0 Запасні частини різні    
 балка пер. мосту  1,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 вінець зуб.  2,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 25-05Є від 25.05.16р. 4000,00 (чотири тисячи грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 кільце стоп.  8,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 кільце ступиці вінця зуб.  2,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 25-05Є від 25.05.16р. 4000,00 (чотири тисячи грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 олійниця  60,000 ФОП Самойлова Т.С. 3064405805 № 06-2016 від 80000,00 (вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

    13.01.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 палець шаров. 16,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 25-2016Є від 3000,00 (три тисячи грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    25.05.16р. ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 ступиця вінець зуб. 2,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 25-05Є від 25.05.16р. 4000,00 (чотири тисячи грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  29.32.30-36.00 Мости провідні з диференціалом, мости непровідні, їхні частини    

   34946224-6 Хрестовини    
 хрестовина кардан. 4,000 ФОП Корольова І.В. 2963519220 № 25-2016 Е від 1150,00 (одна тисяча сто п'ятдесят грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    05.04.16р. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  29.32.30-50.00 Системи підвісок і їхні частини (зокрема амортизатори)   

   34913000-0 Запасні частини різні    
 листи пер/зад ресор різні 8,000 ТОВ "Меркурій Техно - Плюс" № 36-2016Є від 6415,00 (шiсть тисяч чотириста п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   386325520309 25.05.16р. п'ятнадцять грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 24.05.12 №4851-VI  

     1069,17 грн.)   

 регул. полож. кузова 4,000 ФОП Верьохіна О.О. 2186617741 № 25-0516Є від 2900,00 (двi тисячи дев'ятсот грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    25.05.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  32.91.19-30.00 Пензлі для фарбування, біління, лакування та подібних робіт   

   39224210-3 Пензлі для фарбування    
 пензлі 2,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
   32.91.19-50.00 Подушечки та валики для фарбування   

   39224210-3 Пензлі для фарбування    
 запаска 1,000 ФОП Лакізо Ю.В. 2238323931 № 08-2016 від 190000,0 (сто дев'яносто тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    19.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 пензлики 2,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 пензлі 2,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   32.91.19-50.00 Подушечки та валики для фарбування   

   44512000-2 Ручні інструменти різні    
 валик 9,000 ООО "Монтаж-Агрострой" № 2505-2016 від 42000,00 (сорок двi тисячи грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   33622729 25.05.16р. у т.ч. ПДВ - 7000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі  Кількість  Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

   товару або  ідентифікаційний номер (код особи),     

   обсяг  з якою укладено договір     

   виконання       

   робіт чи       

   надання       

   послуг       

     32.99.11-50.00 Убори наголовні захисні    

     18444200-5 Захисні каски    
 каска зах.  2,000  ПП "Цемто" 232628312146 № 23/05/2016 від 98,04 (дев'яносто вiсiм грн. 04 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      23.05.16р. ПДВ - 16,34 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 33.12.12-10.00 Ремонтування та технічне обслуговування гідравлічного чи пневматичного силового устатковання, інших помп, компресорів   

  50116000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів    
 кап. ремонт ел. двигуна  1,000  ФОП Романенко А.В. 2224709356 № 2 від 28.03.16р. 14800,00 (чотирнадцять тисяч вiсiмсот п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 ремонт гідропідсилюв.  1,000  ТОВ "Хімекс Групп-ЛТД" № 26 від 23.05.16р. 2625,00 (двi тисячи шiстсот двадцять п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     37799797  п'ять грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 437,50 24.05.12 №4851-VI  

       грн.)   

 ремонт двигуна  1,000  ФОП Романенко А.В. 2224709356 № 1603-16 від 14800,00 (чотирнадцять тисяч вiсiмсот п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      16.03.16р. грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 ремонт якорю ел. двигуна  1,000  ТОВ "Україн. сервісний спец. № 23 від 18.08.15р. 2001,00 (двi тисячи одна грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     ремонт" 38278166  т.ч. ПДВ - 333,50 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
     35.11.10-00.00 Енергія електрична    

     09310000-5 Електрична енергія    
 ел. енергія  1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № ТЗ-17 від 01.04.13р. 551,69 (п'ятсот п'ятдесят одна грн. 69 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       коп. у т.ч. ПДВ - 91,95 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 ел. енергія  1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № ТЗ-17 від 01.04.13р. 630,92 (шiстсот тридцять грн. 92 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       т.ч. ПДВ - 105,15 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
    36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами    

     41110000-3 Питна вода    
 вода питна  1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 17/ОГЭ-34 (ПВ) від 171,60 (сто сiмдесят одна грн. 60 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      30.12.11р. т.ч. ПДВ - 28,60 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 вода питна  1,000  ТОВ "Таун-Сервіс" 36048157 № 179 від 01.09.2009р. 1462,85 (одна тисяча чотириста п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       шiстдесят двi грн. 85 коп. у т.ч. ПДВ - 24.05.12 №4851-VI  

       243,81 грн.)   

 питна вода  1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 17-ОГЄ - 34 (ПВ) 145,20 (сто сорок п'ять грн. 20 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

      від 30.12.11р. т.ч. ПДВ - 24,20 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 питна вода  1,000  ТОВ "Таун-Сервіс" 36048157 № 179 від 01.09.09р. 1020,14 (одна тисяча двадцять грн. 14 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

       коп. у т.ч. ПДВ - 170,02 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору Ціна договору Примітка  

  товару або ідентифікаційний номер (код особи),     

  обсяг з якою укладено договір     

  виконання      

  робіт чи      

  надання      

  послуг      

   37.00.11-00.00 Видаляння та обробляння стічних вод   

   41100000-0 Необроблена вода    
 стоки 1,000 ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 17-ОГЄ - 34 (БСВ) 369,60 (триста шiстдесят дев'ять грн. 60 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    від 30.12.11р. коп. у т.ч. ПДВ - 61,60 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 стоки 1,000 ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 17/ОГЭ-34 (БСВ) від 436,80 (чотириста тридцять шiсть грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    30.12.11р. 80 коп. у т.ч. ПДВ - 72,80 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 

45.20.11-00.00 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і кузова), звичайні  
50100000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього обладнання та супутні послуги  

разточування запчастин 1,000 ДП "Сєвєродонецький Акт № 472 від 140,00 (сто сорок грн. 00 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від 

  авторемзавод" 401236259 31.05.16р. ПДВ - 23,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI 
 

45.20.11-00.00 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (крім послуг щодо ремонтування 

електричної системи, шин і кузова), звичайні  
50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів  

 ТО тролейбусів 1,000 ДП Київська регіон. тех. інспек. № 38 від 26.11.13р. 6580,87 (шiсть тисяч п'ятсот вiсiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   20078659  грн. 87 коп. у т.ч. ПДВ - 1096,81 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 то автотранспорту 1,000 ФОП Карачун Т.В. 2468902422 № 31-2016 від 12000,00 (дванадцать тисяч грн. 00 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    06.05.16р. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 шиномантаж 1,000 ПАТ "Луганськ-Авто" 33472446 Акт № ЗА 0000267 від 54,42 (п'ятдесят чотири грн. 42 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    08.04.16р. т.ч. ПДВ - 9,07 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
  49.41.18-00.00 Перевезення листів і посилок дорожніми транспортними засобами   

   60161000-4 Послуги з перевезення пакунків    
 перевезення грузу 1,000 ПрАТ "Ночний експрес" № 1 від 30.04.16р. 555,98 (п'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 98 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   31511336  коп. у т.ч. ПДВ - 92,66 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 послуги з перевез. 1,000 ТОВ "Нова Пошта" 31316718 № 95614 від 17.12.15р. 434,51 (чотириста тридцять чотири грн. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     51 коп. у т.ч. ПДВ - 72,42 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 послуги з перевез. 1,000 ТОВ "Транспортна компанія № 18990 від 22.12.15р. 76,00 (сiмдесят шiсть грн. 00 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   САТ" 35646516  ПДВ - 12,67 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
   58.19.19-00.00 Продукція друкована, інша    

   22900000-9 Друкована продукція різна    
 абон. білети * ***,*** ТОВ "Укрспеполіграфія" № 19-2016 від 150000,0 (сто п'ятдесят тисяч грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   31732873 10.03.16р. коп. у т.ч. ПДВ - 25000,00 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 картки граж. 260,000 ПФ "Мир" 24483003 № 01/01-2016 ПК від 514,80 (п'ятсот чотирнадцять грн. 80 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  
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 Назва та код предмета закупівлі Кількість  Найменування (ПІБ особи) та Дата та номер договору  Ціна договору Примітка  
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  робіт чи        

  надання        
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     18.12.15р.  коп. у т.ч. ПДВ - 85,80 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 кас. ордер 50,000  ФОП Свирщевська М.І. тов. чек 319 від  10,00 (десять грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    2186109863 12.04.16р.   24.05.12 №4851-VI  

 мапа міста 1,000  ФОП Семенова Т.В. 2530920601 тов. чек № б/н від  104,00 (сто чотири грн. 00 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     27.05.16р.  ПДВ - 17,33 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 прих. та рас. к/о 120,000  ФОП Свирщевська М.І. тов. чек. № 838 від  24,00 (двадцять чотири грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    2186109863 23.06.16р.  ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  61.10.11-00.00 Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ і користування   

    64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних   
 зв`язок 1,000  ПрАТ "Укртелеком" 21560766 № 5201065 від  1373,00 (одна тисяча триста сiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     17.04.06р.  три грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ - 228,83 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 зв`язок 1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 03000046 від  67,16 (шiстдесят сiм грн. 16 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     01.05.13р.  ПДВ - 11,19 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 зв`язок телеф. 1,000  ПрАТ "СО Азот" 33770581 № 03000046 від  67,16 (шiстдесят сiм грн. 16 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     01.05.13р.  ПДВ - 11,19 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 телефонний зв`язок 1,000  ПрАТ "Укртелеком" 21560766 № 5201065 від  1371,67 (одна тисяча триста сiмдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     17.04.05р.  одна грн. 67 коп. у т.ч. ПДВ - 228,61 24.05.12 №4851-VI  

       грн.)   
   61.20.11-00.00 Послуги мобільного зв’язку - доступ і користування   

    64212000-5 Послуги мобільного телефонного зв’язку    
 моб. зв`язок 1,000  ПрАТ "МТС Україна" 1433393 № 295370470968 від  35,00 (тридцять п'ять грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     20.09.99р.  ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 моб. зв`язок 1,000  ПрАТ "Київстар" 21673832 № 6554841 від  980,24 (дев'ятсот вiсiмдесят грн. 24 коп. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     21.08.14р.  без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 мобільний зв`язок 1,000  ПрАТ "МТС Україна" 1433393 № 295370470968 від  91,64 (дев'яносто одна грн. 64 коп. у т.ч. п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     20.09.99р.  ПДВ - 15,27 грн.) 24.05.12 №4851-VI  

 мобільний зв`язок 1,000  ПрАТ "Київстар" 21673832 № 6554841 від  794,08 (сiмсот дев'яносто чотири грн. 08 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     21.08.14р.  коп. у т.ч. ПДВ - 132,35 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
 65.12.21-00.00 Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)   

    66514110-0 Послуги зі страхування транспортних засобів   
 страхування автотранспорту 1,000  СФ ПРАТ "СК Аско - ДС" № 160513 від 31.05.16р.  1595,00 (одна тисяча п'ятсот дев'яносто п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    21796608   п'ять грн. 00 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
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    69.10.16-00.00 Послуги нотаріальні    

    79100000-5 Юридичні послуги    
 послуги нотаріуса  1,000 ПН Сердюк Н.І. 1531110606 рахунок №6 від 300,00 (триста грн. 00 коп. без ПДВ) п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

     26.04.16р.  24.05.12 №4851-VI  

 послуги нотаріуса  1,000 ПН Михайловський А.Т. рас. б/н від 05.04.16р. 350,00 (триста п'ятдесят грн. 00 коп. без п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

    2374267851  ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  71.20.19-01.07 Послуги щодо калібрування засобів вимірювання витрат і кількості рідин і газів   

   50413000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів    
 обслуговування контрольних  1,000 ДП Луганськстандартметрологія" № 402294 від 12.03.15р. 3619,74 (три тисячи шiстсот п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

 приладів   04725935  дев'ятнадцять грн. 74 коп. у т.ч. ПДВ - 24.05.12 №4851-VI  

      603,29 грн.)    
74.90.19-00.00 Послуги наукові та технічні консультаційні, інші, н.в.і.у.  

72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки  
 інтернет кабінет 2,000 ДП "Зовнішторгвидав України" № 0005625/КЗ від 1080,00 (одна тисяча вiсiмдесят грн. 00 п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   02426097 14.01.16р. коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  86.90.17-00.00 Послуги щодо діагностичної візуалізації без інтерпретації   

   85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні    
 мед. огляд 1,000 УОЗ "Сєвєродонецька міська № 81 від 19.04.16р. 3164,24 (три тисячи сто шiстдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   рада" 26447320  чотири грн. 24 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  

 медогляд 1,000 УОЗ "Сєвєродонецька міська № 11 від 14.01.16р. 4163,50 (чотири тисячи сто шiстдесят п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   рада" 26447320  три грн. 50 коп. без ПДВ) 24.05.12 №4851-VI  
  95.11.10-00.00 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання    

  50312000-5 Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання    
 відновлення картриджу 1,000 НПФ "Суперпринт" № 1/16 від 30.05.16р 163,00 (сто шiстдесят три грн. 00 коп. у п.6 ч.1 ст.4 Зак. від  

   362214612140  т.ч. ПДВ - 27,17 грн.) 24.05.12 №4851-VI  
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