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Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.03.2016 
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17.23.1 (30197630-1)Папір для друку 2210

10376,00                   

(Десять тисяч триста 

сімдесят шість 

грн.00коп.)

  -   -

Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону України від 

10.04.2014 №1197-VII Про здійснення 

державних закупівель" (далі-Закон)

17.23.1(37823700-0) Картографічний папір 2210

248,00                                 

(Двісті сорок вісім 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

58.14.1 (22212000-9) Періодичні видання 2210

2496,00                                  

(Дві тисячі чотириста 

дев'яносто шість 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

58.19.1 (22410000-7) Марки 2210

7730,00                             

(Сім тисяч сімсот 

тридцять грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

17.23.1 (30199230-1) Конверти

2210

770,00                             

(Сімсот сімдесят 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

24.62.1 (24910000-6) Клеї
2210

100,00                                    

(Сто грн.0коп.)
  -   -

Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

24.70.1 (19212300-8) Полотно

2210

1280,00                                

(Одна тисяча двісті 

вісімдесят грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

53.10.1 (64111000-7)  Поштові послуги з доставки газет і 

періодичних видань
2240

40,00                                   

(Сорок грн.00коп.)
  -   -

Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

Додаток до річного плану закупівель

 на 2016 рік

Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області 



61.10.1 (64211200-0)  Послуги міжміського телефонного зв’язку 2240

18000,00                                                                        

(Вісімнадцять тисяч 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

62.02.2 (72200000-7)  Послуги з програмування та консультаційні 

послуги з питань програмного забезпечення
2240

10960,00                         

(Десять тисяч дев'ятсот 

шістдесят грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

64.19.1 (66162000-3) Послуги з депозитарного зберігання

2240

3200,00                                 

(Три тисячі двісті  

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

69.10.1 (79342400-7)  Послуги з проведення аукціонів 2240

10700,00                   

(Десять тисяч сімсот 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

71.12.1 (71631300-3) Послуги з технічного огляду будівель 2240

28120,62                      

(Двадцять вісім тисяч сто 

двадцять грн.62 коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

82.11.1 (75120000-3) Адміністративні послуги державних установ 2240

4040,00                            

(Чотири тисячі сорок 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

71.121.3 (71250000-5) Архітектурні, інженерні та геодезичні 

послуги
2240

115600,00                             

(Сто п'ятнадцять шістсот 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

73.11.1 (79341000-6) Рекламні послуги 2240

21100,00                   

(Двадцять одна тисяча 

сто грн.00коп.)

 -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

68.31.1 ( 71319000-7) Експертні послуги  2240

46000,00                            

(Сорок шість тисяч 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

95.11.1 (50320000-4) Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп’ютерів
2240

28720,00                        

(Двадцять вісім тисяч 

сімсот двадцять 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону



71.20.1 (50411000-9) Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних приладів
2240

2680,00                                   

(Дві тисячі шістсот 

вісімдесят грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

35.30.1 (65100000-4)  Послуги з розподілу води та супутні послуги 2271

165800,00                         

(Сто шістдесят п'ять 

тисяч вісімсот 

грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

36.00.3  (65100000-4)  Послуги з розподілу води та супутні послуги 2272
6000,00                                

(Шість тисяч грн.00коп.)
    -   -

Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

35.14.1 (65310000-9)  Розподіл електричної енергії 2273

50100,00                       

(П'ятдесят тисяч сто 

грн.00коп.)

   -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

80.42.1 (79411000-8) Консультаційні послуги з питань загального 

управління
2282

17900,00                    

(Сімнадцять тисяч 

дев'ятсот грн.00коп.)

  -   -
Відповідно до абзацу першого частини 

першої статті 2 Закону

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.03.2016 

Голова комітету з конкурсних торгів Семененко В.В.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів Гаврилюк О.П.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

заступник начальника відділу інформаційного 

забезпечення та адміністративно - господарської 

перший заступник начальника 




