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17.12.1 - Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший 
некрейдований папір, або картон для графічних цілей; (22990000-6 - 
газетний папір, папір ручного виготовлення'та інший некрейдований 
папір або картон для графічних цілей) 2210 62 110,80 січень-грудень
17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові; (30199000-0 паперове 
канцелярське приладдя та інші паперові вироби) 2210 60 000,00 січень-грудень
17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові; (22991000-3 - газетний 
папір) 2210 4 700,00 січень-грудень
18.12.1 - Послуги щодо друкування, інші; (22450000-9-друкована 
продукція з елементами захисту) 2210 138 940,00 січень-грудень
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; (09100000-0 - 
паливо) 2210 68 739,00 січень-грудень
19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні; (09211000-1 
- мастильні оливи та мастильні матеріали) 2210 0,00 січень-грудень
20.11.1-Гази промислові; (24111000-8 - промислові гази) 2210 417,60 січень-грудень
20.11.1- Гази промислові; (24321000-0 - основні органичні хімічні 
речовини вуглеводні) 2210 1 680,00 січень-грудень
20.30.1 - Фарби та лаки на основі полімерів; (44810000-1 - фарби) 2210 0,00 січень-грудень
20.30.2 - Фарби та лаки інші та повязана з ними продукція; 
(44831000-4 - мастики, шпаклівки, замазки) 2210 0,00 січень-грудень
20.30.2 - Ьарби та лаки інші та повязана з ними продукція; 
(44800000-8 фарби, лаки, друкарська фарба та мастики) 2210 2 000,00 січень-грудень

20.52.1 - Клеї (силикон); (24910000-6 клеї(силикон)) 2210 125,76 січень-грудень
22.11.1 - Шини для транспортних засобів; (34351000-2 - шини для 
транспортних засобів малого тонажу) 2210 6 376,00 січень-грудень
22.19.7 - Вироби з вулканізованої гуми н.в.і.у., гума тверда, вироби з 
твердої гуми; (44425000-5 кільця, прокладки, смужки, вставки та 
ущільнювачі). 2210

•• . •

15,07 січень-грудень
23.41.1 - Вироби господарські та декоративні керамічні (чаша генуя); 
(44411000-4 санітарна техніка) 2210 397,82 січень-грудень
22.21.2 - Труби, трубки, шланги та фітінги до них плстмасові; 
(44163000-0 - труби та арматура) 2210 19 340,55 січень-грудень
22.23.1 - Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви 
на підлогу, тверді, не пластмасові (сифон); (19520000-7 пластмасові 
вироби) 2210 69,30 січень-грудень
23.51.1 - Цбмент; (44111000-1 - будівельні матеріали) 2210 2 890,00 січень-грудень
25.21.3 - Плити, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас без 
підкладки та без з'єднання з іншими матеріалами;(32354000-9 
мастер плівка для різографів в рулонах) 2210 40 130,64 січень-грудень
25.72.1 - Замки та завіси; (44521000-8 - в'різний замок) 2210 394,56 січень-грудень
25.93.1 - Вироби з дроту, лангюги та пружини; (44315000-1 - катанки) 2210 450,00 січень-грудень
25.94.1 - Вироби кріпильні та гвинтонарізні; (44530000-4 - крипільні 
деталі) 2210 214,04 січень-грудень
26.11.3 - Схеми електронні інтегровані; ( 31712000-0 -  

Цмікроелектронні машини й апарати та мікросистеми) 3110 16 000,00 січень-грудень
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26.20.2 - Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої; 
1(30233000-1 - пристрої для зберігання та зчитування даних) 2210 5 516,82 січень-грудень
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26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них; 
(30200000-1 - компютерне обладнання та приладдя) 2210 59 338,16 січень-грудень

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них; 
(30236000-2 - комп'ютерне обладнання різне) 2210 4 369,68 січень-грудень

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них; 
(30200000-1 - комп'ютерне обладнання та приладдя) 2210 2 040,89 січень-грудень

26 20.2 - Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої; 
(30233000-1 - пристрої для зберігання та зчитування даних) 3110 0,00 січень-грудень

26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них; 
(30000000-9 - офісна та компютерна техніка, устаткування та 
приладдя, крім меблів та пакетів програмного забезпечення) 3110 11 550,00 січень-грудень
$6.20.4 - Частини та приладдя до обчислювальних машин; (літієві 
акумуляторні батареї - 31434000-7) 2210 111,72 січень-грудень
26.20.4 - Частини та приладдя до обчислювальних машин; (літієві 
акумуляторні батареї - 31434000-7) 3110 0,00 січень-грудень
26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та приладдя до них; 
(30200000-1 компютерне обладнання та приладдя) 3110 97 500,00 січень-грудень
26.30.2 - Апаратура електрична для проводного чи телеграфного 
зв'язку, відеофони; (32423000-4 - мережеві концентратори) 2210 483,96 січень-грудень
26.40.3 - Апаратура для записування та відтворювання звуку й 
зображення (монітори); (32330000-5 апаратура для запису та 
відтворення аудіо та відеоматеріалу) 2210 4 000,00 січень-грудень
26.40.3 - Апаратура для записування та відтворювання звуку й 
зображення; (32330000-5 апаратура для запису та відтворення аудіо 
та відеоматеріалу) 3110 24 600,00 січень-грудень
26.40.4 - Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для 
радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку; (32342000-2 
гучномовці) 2210 655,02 січень-грудень

26.40,5 - Частини звуко- та відеоустаткування; (32350000-1 - частини 
до аудіо та відеообладнання) 2210 15 000,00 січень-грудень

26.51.3 - Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, 
вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності; (38300000-8 
вимірювальні прилади) 3110 0,00 січень-грудень

26.51.3 - Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, 
вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності; (38300000-8 
вимірювальні прилади) 2210 26000,00 січень-грудень
26.51.4 - Прилади для вимірювання електричних величин і 
йонізівного випромінювання; (38340000-0 - прилади для 
Вимірювання величин) 2210 9 439,41 січень-грудень
26.51.4 - Прилади для вимірювання електричних величин і 
Йонізівного випромінювання; (38340000-0 - прилади для 
вимірювання величин) 3110 33 586,00 січень-груДень
характеристик; (384000000-9 - прилади для перевірки фізичних 
характеристик) 3110 38 506,00 січень-грудень
гв .з  і .з - 1 ірйлади для контролювання інших фізичних*............
характеристик; (38400000-9 - прилади для перевірки фізичних 
характеристик)' 2210 19 000,00 січень-грудень

26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних 
характеристик; (383000000-вимірювальні прилади) 3110 12 552,00 січень-грудень
26.80.1 - Носії' інформації магнітні й оптичні; (30234000-8 - носії 
інформації) 2210 5 000,00 січень-грудень
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27.11.3 - Установки електрогенераторні та перетворювачі обертові 
електричні; (31121110-4 - перетворювачі електричної енергії) 3110 0,00 січень-грудень
28.29.3 - Устатковання для зважування та вимірювання промислове, 
Побутове та Іншої призначеності; (38330000-7 - ручні прилади для 
вимірювання відстаней) 3110 16 400,00 січень-грудень

27.40.2 - Лампи ta  світильники; (31500000-1 - освітлювальне 
обладнання та електричні лампи) 3110 25 408,00 січень-грудень
26.51.5 - Прилади для контролювання інших фізичних 
характеристик; (38430000-8 - Детектори та аналізатори) 3110 11 130,00 січень-грудень

27.12.2 - Апаратура електрична для комутації чи захисту 
електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В; (312І0000-1 - 
електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл) 2210 10 000,00 січень-грудень

27.20.11 - Елементи первинні та первинні батареї (31434000-7 
Літієві акумуляторні батареї) 2210 498,00 січень-грудень
28.23.9 - Технічне обслуговування і ремонт копіювально- 
розмножувальної техніки;(50313000-2 - послуги з технічного 
обслуговування виготовлення копій абопослуги по забезпеченню 
виготовлення якісних копій) 2240 29 000,00 січень-грудень
27.12.2 - Апаратура електрична для комутації чи захисту 
електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В; (31210000-1 - 
електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл) 3110 0,00 січень-грудень

28.25.1 - Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря 
непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання; 
(42510000-4 - теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 
обладнання та фільтрувальні пристрої) 3110 . 36 870,00 січень-грудень
28.41.3 - Машини та верстати для обробляння металу, інші; 
(42620000-8 токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати) 2210 1 000,00 січень-грудень
33.14,1- Ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електричного устаткування; (50532000-3 послуги з ремонту і 
технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та 
супутнього обладнання) 2240 669,46 січень-грудень
38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 
відходів; (90500000-2 - послуги у сфері поводження зі сміттям та 
відходами) 2240 194 502,92 січень-грудень
45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів; (50112000-3 послуги з 
ремонту і технічного обслуговування автомобілів) 2240 2 000,00 січень-грудень

26.30.9 - Роботи субпідрядні як частина виробництва апаратури 
зв’язку; (45312000-7 - встановлення систем аварійної сигналізації та 
антен) 2240 10 538,93 січень-грудень

49.41.1 - Перевезення вантажів дорожніми транспортними 
засобами; (60100000-9 - послуги з автомобільних перевезень) 2240 410,40 січень-грудень
49.41.2 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм; 
(60182000 - прокат промислових транспортних засобів з водієм) 2240 0,00 січень-грудень
53.20.1 - Послуги поштові та кур'єрські, інші; (64100000-7 - поштові 
та курерські послуги) 2240 9 500,00 січень-грудень
55 90.1- Послуги щодо тимчасового розміщування, Інші; (98341000-5 
- послуги з тимчасового розміщення (проживання)) 2240 5 940,00 січень-грудень
56.29.1 - Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом; 
(55510000-8 » послуги їдалень) 2240 70 000,00 січень-грудень
58.11.1 - Книжки друковані; (22110000-4 - друковані книги) 2210 13 261,00 січень-грудень
58.11.1 - Книжки друковані; (22110000-4 - друковані книги) 3110 628,80 січень-грудень
58.11.2 книжки на диску, магнітній стричці чи на інших фізичних 
носіях;(22113000-5 - бібліотечні книги) 3110 10 150,00 січень-грудень
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58.14.1 - Журнали та переодичні видання друковані; (22200000-2 - 
газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і 
журнали) 2210 41 649,26 січень-грудень
і>8.19.1'  Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші; 
(79824000-6 послуги з друку та розповсюдження надрукованої 
продукції) 2240 91 900,00 січень-грудень
58.19.1 - Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші; 
(79824000-6 послуги з друку та розповсюдження надрукованої 
продукції) 2210 22 034,40 січень-грудень
58.29.2 - Програмне забезпечення на фізичних носіях; (48600000-7 - 
Пакети програмного забезпечення для баз даних та операційних 
систем) 2240 2 700,00 січень-грудень
63.11.1 - Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації 
на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги 
щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою; 
(72320000-4 - послуги, пов’язані з базами даних) 2240 17 167,00 січень-грудень
61.10.1 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень; (64200000 
8 - телекомунікаційні послуги) 2240 56 000,00 січень-грудень
61.10.4 - Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами; 
(72400000-4 - інтернет-послуги) 2240 116 595,00 січень-грудень
62.01.2 - Оригінали програмного забезпечення; (48440000-4 - пакети 
програмного забезпечення для фінансового аналізу та 
бухгалтерського обліку) 2240 98 090,99 січень-грудень
63.11.1 - послуги щодо оброблення данних; (72268000-1 послуги з 
постачання програмного продукту) 2240 11 572,00 січень-грудень
63.99.1 - послуги інформаційні, інші, н.в.і.у.;(72320000-4 - послуги, 
пов'язані з базами даних) 2240 4 400,00 січень-грудень
64.19.3 - Послуги Щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.; 
(66110000-4 - банківські послуги) 2240 33 465,12 січень-грудень
64.19.3 - Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.; 
(66110000*4 - банківські послуги) 2210 60,00 січень-грудень
69.10.1 - Послуги юридичні; (79100000-5 - юридичні послуги); 
послуги у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав 
інтелектуальної власності 2240 26 493,00 січень-грудень
69.10.1 - Послуги юридичні; (79100000-5 - юридичні послуги); 
послуги у сфері патентних прав, авторських прав та інших прав 
інтелектуальної власності 2800 9 300,00 січень-грудень
71.12.1- Послуги інженерні; (71320000-7 - послуги з інженерного 
проектування) 2240 791,76 січень-грудень
71.12.1 - Послуги інженерні; (50531200-8 послуги з технічного 
обслуговування газових приладів) 2240 4 980,92 січень-грудень
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробовування й аналізування; 
(50410000-2 - послуги з ремонту і технічного обслуговування 
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) 2240 84 000,00 січень-грудень
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробовування й аналізування; 
(50531000-6 - послуги з ремонту і технічного обслуговування 
неелектричної техніки) 2240 . 104 743,12 січень-грудень
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробовування й аналізування; 
(71610000-7 - послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти) 2240 2 120,32 січень-грудень

74.90.1-Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та 
консультаційні .н.в.і.у.; (73000000-2 - послуги у сфері наукових 
досліджень та експериментальних розробок) 2240 120 000,00 січень-грудень
74.90.2 - Послуги професійні. технічні та комерційні, інші, н.в.і.у.; 
(71356000-8 - технічні послуги) 2240 89 461,07 січень-грудень

69.10.1 - Послуги юридичні; 75231000-4- судові послуги 2800 19 000,00 січень-грудень
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80.20.1 - Послуги системи безпеки; (45312000-7 встановлення 
систем аварійної сигналізації та антен) 2240 300,00 січень-грудень

80.20.1 - Послуги системи безпеки; (79713000-5 послуги з охорони 
об'єктів та особистої охорони) 2240 7 800,00 січень-грудень

81.22.1 - Послуги щодо очищування промислових об'єктів; 
(71315000 - будівельні послуги); перевірка вентиляційних каналів 2240 0,00 січень-грудень

81.29.1 - Послуги щодо очищування, інші (; ( 90920000 послуги із 
санітарнр-гігіенічної обробки приміщень); послуги щодо 
дезінфікування та винищування шкідників 2240 0,00 січень-грудень
82.11.1 - Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані; 
(75100000-7 адміністративні послуги) 2240 80 000,00 січень-грудень
82.30.1 - Послуги щодо організовування конференцій і 
спеціалізованих виставок; (79950000-8 - послуги з організації 
виставок, ярмарок і конгресів) 2240 80 000,00 січень-грудень
84.12.1 - Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у 
сфері охорони здоров'я, освіти, культури, крім обов'язкового 
соціального Страхування; (79633000-3 - послуги з підвищення 
Кваліфікації персоналу) 2282 1 200,00 січень-грудень
84.12.1 - Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності у 
сфері охорони здоров'я, освіти, культури, крім обов'язкового 
соціального страхування; (75124000-1 адміністративні послуги у 
сфері відпочинку, культури) 2800 10 000,00 січень-грудень
85.59.1 - Послуги освітянські; (80300000-7 послуги у сфері вищої 
освіти) 2282, 23 154,00 січень-грудень
85.59.1 - Послуги освітянські; (80530000-8 послуги у сфері 
професійної підготовки) 2282 ; 66 846,00 січень-грудень
85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (80300000-7 - послуги у 
сфері вищої освіти) 2240 0,00 січень-грудень
85.59.1 - Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.; (80531000-5 - послуги у 
сфері професійної підготовки фахівців у галузі промисловості та 
техніки) 2282 3 300,00 січень-грудень
95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання; 
(50300000-8 ремонт, технічне обслуговування персональних 
компьютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального 
обладнання, а також супутні послуги) 2240 60 000,00 січень-грудень
Видатки на відрядження 2250 1 007 359,88 січень-грудень -

Виплата стипендії 2720 19 742 941,56 січень-грудень _
Іменна стипендія, матеріальна допомога для сиріт 2730 263 733,00 січень-грудень -

Нарахування на заробітну плату 2120 13 110 442,88 січень-грудень —  ■

Натуральна форма (сп.фонд)

2210,
2800,
3110,
3120 7 983,01 січень-грудень

Натуральна форма (доручення)
2210,
3110 43 248 043,88 січень-грудень

Одяг для сиріт 2210 40 077,00 січень-грудень —  .

Оплата праці 2111 62 650 438,00 січень-грудень

Податок на додану вартість (ПДВ) 2800 2 730 493,07 січень-грудень

Податок на землю, пеня, інфляція 2800 101 606,82 січень-грудень —

Харчування сиріт 2230 1 079 503,64 січень-грудень ,

Оплата електроенергії (3% річних штр.санкції) 2273 642,43 січень-грудень
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ВСЬОГО 146 519 679,92

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 
27.06.2016р. № 27

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів


