
№п
/п

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних коштів)

Очікувана 
вартість 

предмета 
закупівлі (грн.)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 

Примітка

1 Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання медалей для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2 

2210 80000,00 
(Вісімдесят 

тисяч)

квітень Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону Про 
особливості здійснення закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності від 24 травня 2012 року № 4851-
VI (із змінами) 3200шт х25грн.

2 Придбання призів для нагородження переможців та призерів 
чемпіонатів міст, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 
2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості

носії інформації магнітні й оптичні (USB накопичувач пам’яті 
(флешки) 26.80.1 

10860,00 (Десять 
тисяч вісімсот 

шістдесят)

108,6 шт. х 100 грн.

вироби текстильні готові для домашнього господарства (рушники) 
13.92.1 

13500,00 
(Тринадцять 

тисяч п"ятсот)

150 шт. х 60 грн., 30 наб. х 150 грн.

ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують 
тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини (м’які іграшки) 
32.40.1  

8000,00 (Вісім 
тисяч)

100 шт. х 80 грн.

скло порожнисте ( термоси )  23.13.1 9000,00 (Дев"ять 
тисяч)

45 шт. х 200 грн.

вироби господарські та декоративні керамічні (чайні набори) 
23.41.1 

11200,00 
(Одинадцять 
тисяч двісті)

80 шт. х 140 грн.

вироби спортивні (дартси) 32.30.1 7500,00 (Сім 
тисяч п"ятсот)

50 шт. х 150 грн.

одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 
деталі одягу, трикотажні (футболки, теніски) 14.19.1

26800,00 
(Двадцять шість 
тисяч вісімсот)

футболки 150 шт. х 60 грн. ,  футболки 60 шт. х 130 грн., 
теніски поло 50 шт. х 200 грн.

3 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (Придбання кубків для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 22.29.2

2210 50000,00 
(П"ятдесят 

тисяч)

травень Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону Про 
особливості здійснення закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності від 24 травня 2012 року № 4851-
VI (із змінами) 500шт х100грн.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на  2015 рік ( зі змінами)
Управління сім»ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту    02147629

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

2210

КФК 130102 

травень, 
грудень



4 Вироби з деревини, інші (Придбання нагородних дошок для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 16.29.1

2210 42000,00 (Сорок 
дві тисячі)

травень Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону Про 
особливості здійснення закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності від 24 травня 2012 року № 4851-
VI (із змінами) 600 шт х70грн.

5 Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних монониток і 
штапельних волокон (виготовлення огороджувальної стрічки при 
проведенні Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе 
«Race Horizon Park», присвячених Дню Києва ) 13.20.3

2210 29400,00 
(Двадцять 

дев"ять тисяч 
чотириста)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону   
300 кг х 98 грн.

6 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 
(виготовлення інформаційної поліграфії при проведенні 
Міжнародних змагань з велосипедного спорту на шосе «Race 
Horizon Park», присвячених Дню Києва) 22.21.4

2210 78720,00 
(Сімдесят вісім 

тисяч сімсот 
двадцять)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

1. вінілові номери для учасників 600 шт. х 58 грн.

2. пластикові номери на велосипеди 600 шт. х 30 грн.

3. пластикові інформаційні знаки 9 шт. х 180 грн.

4. вінілові попереджувальні знаки 30 шт. х 180 грн.

5. маркувальні наліпки на автомобілі та мотоцикли                   
90 шт. х 85 грн.
6. пластикові акредаційні картки 250 шт. х 45 грн.

7 Вироби з недорогоцінних металів інші (Придбання медалей для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2

2210 25000,00 
(Двадцять п"ять 

тисяч)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
1000 шт. х 25 грн.

8 Вироби з деревини інші (Придбання фоторамок та  доски 
нагороджувальні для нагородження переможців та призерів 
чемпіонатів міст, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
16.29.1

2210 55050,00 
(П"ятдесят п"ять 
тисяч п"ятдесят)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
фоторамки 101 шт. х 50 грн., доски нагороджувальні 250 
шт. х 200 грн.

9 Скло порожнисте (Придбання скляних кубків нагороджувальні для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 23.13.1

2210 70000,00 
(Сімдесят тисяч)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
500 шт. х 140 грн.

10 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (Придбання кубків для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 22.29.2

2210 10880,00  
(Десять тисяч 

вісімсот 
вісімдесят)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
32 шт. х 140 грн., 32 шт. х 110 грн., 32 шт. х 90 грн.

11 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 
експлуатації спортивної споруди та 5-ти ергометрів при проведенні 
чемпіонату м. Києва з академічного веслування на ергометрах, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
та навчально-тренувальних зборів на 2015 р.) 93.11.1

2240 1000,00 (Одна 
тисяча)

січень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
200 грн. х 5 год.



12 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 
експлуатації спортивної споруди та 5-ти ергометрів при проведенні 
чемпіонату м. Києва з академічного веслування на ергометрах, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 р.) 93.11.1

2240 1400,00  (Одна 
тисяча 

чотириста)

січень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                
200 грн. х 7 год.

13 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізінг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивниї споруди для 
проведення відкритого чемпіонату м. Києва зі стрибків на батуті, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1

2240 3080,00 (Три 
тисячі 

вісімдесят)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                  
2дн. х 7 год. х 220 грн.

14 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення чемпіонату міста з дзюдо, юніори, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1

2240 3080,00 (Три 
тисячі 

вісімдесят)

березень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн.х7 год. х 220грн.

15 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації стрілецького тиру та 
приміщення для зберігання зброї при проведенні зимового 
чемпіонату міста з кульової стрільби в приміщенні, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік ) 68.20.1

2240 15000,00 
(П"ятнадцять 

тисяч)

березень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                5 
дн. х 375 грн. х 8 год.

16 Послуги щодо перевезення речей ( послуги по  єксплуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслування на байдарках  і каное на 
Кубок України , згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 р.) 
49.42.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               
10 грн. х 1000 км.

17
 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої 
допомоги при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, міні 
данхіл, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік)  86.90.1 

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                           
1 маш.х 3год .х 360 грн.

18 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої допомоги 
при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, міні данхіл, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 86.90.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.=1080 грн.

19 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої допомоги 
при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, юніори, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 86.90.1

2240 720,00 (Сімсот 
двадцять)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х2год.х360грн.=720 грн.

20 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої допомоги 
при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, гонка в гору, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 86.90.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                       
1 маш.х 3год .х 360 грн.



21 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
оренді СК "Палац Спорту" при проведенні Міжнародного турніру зі 
спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine Nation Cup» 
(Holder and organizer: The Olimpic champion Stella Zakharova), згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 90000,00 
(Дев"яносто 

тисяч)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

22 Послуги розважальні інші н.в.і.у. (послуги з режисерсько-
постановачних робіт при проведенні Міжнародного турніру зі 
спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine Nation Cup» 
(Holder and organizer: The Olimpic champion Stella Zakharova), згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.29.2

2240 99520,00  
(Дев"яносто 

дев"ять тисяч 
п"ятсот 

двадцять)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                               

1. розробка сценаріїв 3 шт. х 8000 грн.

2. розробка художнього оформлення залу 10490 грн.

3. музичне оформлення змагань: написання та підбір 
музичних композицій 3 шт. х 5900 грн.

4. організація концертної програми: підбір художніх 
колективів, робота з репертуаром 3400 грн.

5. організація та проведення генеральної репетиції 
урочистих церемоній відкриття та закриття змагань                 
2 шт. х 6840 грн.
6. організація та проведення генеральної репетиції 
концертної програми 8500 грн.

7. проведення урочистої церемонії відкриття змагань 6075 
грн.

8. проведення урочистої церемонії закриття змагань 6075 
грн. 
9. проведення урочистої церемонії нагородження змагань 
4700 грн. 

10. проведення концертної програми 4900 гр

23 Монтування металевих виробів, крім машин і устаткування (послуги 
з облаштування збірно-розбірними перегородками місця проведення 
Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики та стрибків на 
батуті «Ukraine Nation Cup» (Holder and organizer: The Olimpic 
champion Stella Zakharova) (оренда, доставка, монтаж, демонтаж,  
обслуговування) згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
33.20.1

2240 92490,00 
(Дев"яносто дві  

тисячі чотириста 
дев"яносто)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  
750 шт. х 123,32 грн.



24 Роботи щодо укладення та покривання підлоги , облицювання стін і 
обклеювання шпалерами стін, інші (послуги по укладці кавроліну на 
подіумі в залі Палацу спорту, при проведенні Міжнародного турніру 
зі спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine Nation Cup» 
(Holder and organizer: The Olimpic champion Stella Zakharova), згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 43.33.2

2240 90800,00 
(Дев"яносто 

тисяч вісімсот)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

1. вантажне авто Мен 2 дн. х 6 год. х 300 грн.

2. вантажне авто Мерседес 2 дн. х 6 год. х 300 грн.

3. вантажні роботи по погрузці-вигрузці з автомобілю   2 
дн. х 700грн. 

4. укладка кавроліну, вільна фіксація 835 кв.м.х 20 грн. 

5. скотчінг без клейового монтажу до основи             150 
пог. м. х 13,60 грн.

6. витратні матеріали (м’яка поролонова основа )        835 
кв. м. х 47 грн. 

7. вирівнювання та остаточний монтаж 835 кв.м.х10грн.  

8. мийка, сушка кавроліну 835 кв.м. х 6 грн.

9. прибирання сміття та інших елементів                                              
3 дн. х 835 кв. м. х 1 грн.  

10. демонтаж кавроліну 835 кв.м. х 10грн

25 Монтаж сталевих конструкцій(послуги з облаштування змагального 
залу декораціями при проведенні Міжнародного турніру зі 
спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine Nation Cup» 
(Holder and organizer: The Olimpic champion Stella Zakharova), згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 43.99.5

2240 88833,00(Вісімд
есят вісім тисяч 

вісімсот 
тридцять три)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

1. матеріал покриття - Полікарбонат вогнестійкий 
глянцевий 10 шт. х 1588,10 грн.

2. матеріал кріплення (металеві) 800 грн.

Декоративні каше (бокові):

3. металева труба 40х40х2   50 шт. х 76,40 грн.

4. полікарбонат 2 шт. х 3860 грн. 

5. декоративний пінопласт 2 компл. х 7200 грн.

6. оракал 10 м.п. х 130 грн.

7. куліси 2 компл. х 4800 грн.  

8. матеріали кріплення 800 грн.

Декоративні каше (центральні):

9. металева труба 40х40х2   30 шт. х 76,40 грн. 



10. полікарбонат 2 шт. х 3860 грн.

11. оракал 10 м.п. х 130 грн.

12. декоративний пінопласт 2 компл. х 9200 грн.

13. матеріал кріплення (металеві) 800 грн.

26 Послуги з художнього оформлення залу при проведенні 
Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики та стрибків на 
батуті «Ukraine Nation Cup» (Holder and organizer: The Olimpic 
champion Stella Zakharova), згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік

2240 70750,00 
(Сімдесят тисяч 

сімсот 
п"ятдесят)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (оренда занавісу (велюр) 77.29.1

63750,00 
(Шістдесят три  
тисячі сімсот 

п"ятдесят)

 850 кв.м. х 75 грн.

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна,н.в.і.у. (оренда банерів (вінілових) на металевих конструкціях 
для зони відпочинку гімнастів, ФІЖ, преси, холів та зон відпочинку 
гімнастів) 77.39.1

7000,00 (Сім 
тисяч)

 10 шт. х 700 грн.  

27 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та  
майна,н.в.і.у (послуги з експлуатації світлового, звукового, 
сценічного та відео обладнання при проведенні Міжнародного 
турніру зі спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine 
Nation Cup» (Holder and organizer: The Olimpic champion Stella 
Zakharova), згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.39.1

2240 74680,00 
(Сімдесят 

чотири тисячі 
шістсот 

вісімдесят)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

1. плазма на стійці 4 дн. х 2 шт. х 1000 грн.

2. прилади заливного світла 4 дн. х 8 шт. х 225 грн.

3. прилади заливного світла підвищеної потужності          
4 дн. х 10 шт. х 900 грн. 
4. комплект звукового обладнання 4 дн. х 1 шт. х 2466,75 
грн. 

5. комплект сигнальної комунікації 4 дн. х 1 шт. х 1853,25 
грн.

6. комплект силової комунікації 4 дн. х 1 шт.х1550 грн.

28 Послуги, пов"язані з особистою безпекою (послуги охорони 
громадського порядку при проведенні Міжнародного турніру зі 
спортивної гімнастики та стрибків на батуті «Ukraine Nation Cup» 
(Holder and organizer: The Olimpic champion Stella Zakharova), згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 80.10.1

2240 99800,00 
(Дев"яносто 

дев"ять тисяч 
вісімсот)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 
25 чол. х 4 дні х 80 грн/год. 



29  Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої 
допомоги при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, 
юнаки та дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
86.90.1

2240 720,00 (Сімсот 
двадцять)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х2год.х360грн.

30 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої допомоги 
при проведенні чемпіонату міста з велоспорту БМХ, юніори, юнаки, 
дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 86.90.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

31  Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої 
допомоги при проведенні чемпіонату міста з велоспорту шосе, 
групова гонка, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
86.90.1

2240 360,00 (Триста 
шістдесят)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х1год.х360грн.

32 Послуги у сфері охорони здоров"я, інші (послуги швидкої допомоги 
при проведенні чемпіонату міста з велоспорту МТБ, індивідуальна 
гонка та крос кантрі, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 86.90.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

33 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з  академічного веслування на  Кубок 
України, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 49.42.1 

2240 13000,00 
(Тринадцять 

тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
13 грн. х 1000 км. 

34 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
академічного веслування, юніори, юнаки, дівчата, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                       
2 дн. х 1000 грн. х 5 год.

35 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 
проведення чемпіонату міста з академічного веслування, юніори, 
юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
68.20.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
2 дн. х 2000 грн.

36 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
веслування на байдарках і каное, юнаки, дівчата, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
2 дн. х 1000 грн. х 5год.

37 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 
проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 
юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
68.20.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 2000 грн.



38 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення міського турніру з регбі присвяченого Дню Києва, 
юнаки, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               
1250грн.х8 год.

39 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації спортивного обладнання та інвентарю при проведенні 
міжнародного турніру з настільного тенісу, присвяченого Дню 
Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1 

2240 5000,00 (П"ять 
тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               3 
дні х 7 год. х 238,10 грн. 

40 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення кубка міста з дзюдо, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3080,00 (Три 
тисячі 

вісімдесят)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
2дн.х7год.х220грн

41 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 
водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 
катерами вітрильної регати присвяченої Дню Києва з вітрильного 
спорту, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 50.30.1

2240 3200,00 (Три 
тисячі двісті)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1катерх8год.х400грн.

42 Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки 
(Послуги по супроводженню патрульними автомобілями ДАІ 
транспортних засобів під час проведення Міжнародних змагань 
«Race Horizon Park» з велосипедного спорту присвяченого Дню 
Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 84.24.1 

2240 8000,00 (Вісім 
тисяч)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 

43 Транспортні послуги під час проведення Міжнародних змагань 
«Race Horizon Park» з велосипедного спорту присвяченого Дню 
Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 
(транспортні послуги автобусів) 49.39.3

37500,00 
(Тридцять сім 
тисяч п"ятсот)

5 авт.х3дн.х2500грн

послуги щодо експлуатування таксі (транспортні послуги легкових 
автомобілів) 49.32.1

57600,00 
(П"ятдесят сім 
тисяч шістьсот)

12 маш.х3дн.х1600грн.

44 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна,н.в.і.у. (послуги по оренді мобільної огорожі під час 
проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 
велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.39.1

2240 95760,00  
(Дев"яносто 
п"ять тисяч 

сімсот 
шістдесят)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону 
665 шт.х 3дн.х50 грн.

45 Послуги по монтажу та демонтажу зони старт/фініш під час 
проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 
велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону

травень

травень2240

2240



монтування металевих виробів, крім машин і устаткування 
(мобільної огорожі) 33.20.1 

53865,00 
(П"ятдесят три 
тисячі вісімсот 

шістдесят п"ять)

665 шт.х 3дн.х28 грн.

1. банери вінілові 665шт.х 3дн.х17 грн.
2. суддівська платформа 3 дн. х 900 грн.
3. арка надувна 3 дн. х 700 грн.
4. кулі надувні 2 шт.х3дн.х300грн.
5. внілові попереджувальні знаки 30 шт.х 3дн.х15 грн.

46

47

2. акустичні системи Cobra-4 Top4 шт.х3дн.х1300грн.
3. акустичні системи Cobra-4 Far2 шт. х 3 дн.х2500грн.
4. системні реки CSR-4 230 В2 шт. х 3 дн. х 2500грн.

5. з’єднувальні кабелі Speakon-Speakon PSS 801                            

8 шт. х 3дн. х 700 грн.
6. з’єднувальні кабелі Speakon-Speakon PSS 808                  
6 шт. х 3дн. х 625грн.
7. комплектів клинків CSW 25 2 шт. х 3дн. х 625грн.

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                                     
1. акустичні системи Cobra PWH8 шт. х 3 дн. х 700грн.

73479,00 
(Сімдесят три 

тисячі чотириста 
сімдесят 
дев"ять)

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  
3 доби х 24493,00 грн.

42945,00 (Сорок 
дві тисячі 

дев"ятсот сорок 
п"ять)

95400,00 
(Дев"яносто 
п"ять тисяч 
чотириста)

послуги щодо монтування інших виробів. н.в.і.у. (банерів вінілових, 
суддівської платформи, арки надувної, куль надувних, вінілових 
попереджувальних знаків, пластикових інформаційних знаків ) 
33.20.7 

2240

Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття 
спортом (послуги по оренді звукопідсилюючого обладнання під 
час проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 
велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.21.1 

2240 травень

Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-
будівельних машин і устатковання (Послуги по оренді 
cсуддівської платформи під час проведення Міжнародних 
змагань «Race Horizon Park» з велосипедного спорту 
присвяченого Дню Києва, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 77.32.1

травень



48 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів   (Послуги по оренді радіостанцій під час 
проведення Міжнародних змагань «Race Horizon Park» з 
велосипедного спорту присвяченого Дню Києва, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 77.29.1

2240 15750,00 
(П"ятнадцять 
тисяч сімсот 
п"ятдесят)

травень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                                     
50 шт. х 3 дн. х 105 грн.

49 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 
України, юнаки, дівчата, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 49.42.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

травень-червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості            10 
грн. х 400 км. 

50 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
веслування на байдарках і каное, юніори, молодь, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 1000 грн. х 5 год.

51 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 
проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 
юніори, молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
68.20.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 2000 грн.

52 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з академічного веслування на особистий 
чемпіонат України, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
49.42.1 

2240 13000,00 
(Тринадцять 

тисяч)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               
13 грн. х 1000 км. 

53 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслування на байдарках і каное на 
чемпіонат України, молодь, юніори, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 49.42.1 

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               
13 грн. х 1000 км. 

54 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні відкритого 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, елімінатор, марафон, крос 
кантрі, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 3240,00 (Три 
тисячі двісті 

сорок)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  
1маш.х3год.х3дн.х360грн.

55 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту БМХ, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

56 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, парна гонка, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.



57 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТВ, елімінатор, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

58 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення чемпіонату міста з плавання, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12800,00 
(Дванадцять 

тисяч вісімсот)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
8дор.х200грн.х4год.х2дн.

59 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту шосе, індивідуальна гонка, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 720,00 (Сімсот 
двадцять)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х2год.х360грн.

60 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
академічного веслування, юнаки, дівчата, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості               2 
дн. х 1000 грн. х 5 год.

61 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації суддівського будинку для проведення чемпіонату міста 
з академічного веслування, юнаки, дівчата, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              2 
дн. х 2000 грн.

62 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 
України, молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
49.42.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості             10 
грн. х 400 км. 

63 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 
України, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 49.42.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              10 
грн. х 400 км. 

64 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
веслування на байдарках і каное, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 1000 грн. х 5год.

65 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 
проведення чемпіонату міста з веслування на байдарках і каное, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 2000 грн.



66 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 
водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 
катерами чемпіонату міста з вітрильного спорту серед юнаків та 
дівчат молодшого віку, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 50.30.1

2240 3400,00 (Три 
тисячі 

чотириста)

липень  червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1катерх10год.х250грн.

67 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з  веслування на байдарках і каное на 
чемпіонат України, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
49.42.1 

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

липень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              10 
грн. х 1000 км.

68 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з веслувального слалому на чемпіонат 
України, юніори, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
49.42.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

серпень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              10 
грн. х 400 км. 

69 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, індивідуальна гонка з 
роздільним стартом, крос кантрі, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

серпень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

70 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту БМХ, спринт, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

71 Послуги пасажирського водного транспорту для внутрішніх 
водяних шляхів (послуги по обслуговуванню суддівськими 
катерами чемпіонату міста з вітрильного спорту серед дорослих та 
юніорів, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 50.30.1

2240 3400,00 (Три 
тисячі 

чотириста)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1катерх10год.х250грн.

72 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, марафон, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

73 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації дистанції при проведенні чемпіонату міста з 
академічного веслування, дорослі, молодь, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 1000 грн. х 5 год.

74 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації суддівського будинку для 
проведення чемпіонату міста з академічного веслування, дорослі, 
молодь, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 4000,00 (Чотири 
тисячі)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                2 
дн. х 2000 грн.



75 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення чемпіонату міста з дзюдо, молодь, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3080,00 (Три 
тисячі 

вісімдесят)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
2дн.х7год.х220грн.

76 Послуги щодо перевезення речей (послуги по експлуатації 
автомобільного транспорту для забезпечення доставки човнів для 
збірної команди м. Києва з вітрильного спорту на чемпіонат 
України серед юніорів, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 49.42.1 

2240 6062,00 (Шість 
тисяч шістдесят 

дві)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              10 
грн. х 606,2 км. 

77 Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 
(послуги по обладнанню приміщення звуковою та світовою 
апаратурою при проведені відкритого міського турніру з гімнастики 
художньої «Золота мрія») 77.21.1  

2240 15000,00 
(П"ятнадцять 

тисяч)

вересень Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                             

1.акустична система  Park Audio set 6000 1 шт.х2 дні х 
1500 г 

2. підсилювач Electro-Voice CPS2.12 -240V 1шт.х2 
дніх1000 г
3. мікшерній пульт Voice Systems M 2208 FX1 штх2 
дн.1500 г
4. радіомикрофонна система SHURE SM-58 2шт х2 дніх 
50 г. 

5. комплект силової та сигнальної комутації Мультикор 
Klotz StageBox 24*8 30м 2 дні х 200 грн.
6. динамічні головиTechnolight LED WASH MPW 36 HP 
4шт х 2 дні х 450 грн.

7. світлодіодний прожектор Halo ARC-PAD 301                      
2 дн.х500 грн.

8. світловий пульт SGM Pilot 2000 2 дні х 500 грн.

78 Монтаж сталевих конструкцій (послуги по монтажу та демонтажу 
гімнастичного помосту та килиму при проведені відкритого 
міського турніру з гімнастики художньої «Золота мрія - 2015», 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 43.99.5

2240 25000,00 
(Двадцять п"ять 

тисяч)

вересень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              1. 
монтаж 250 кв.м.х2 шт.х25 грн.                                                       
2. демонтаж 250 кв.м.х2 шт.х25 грн.

79 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення чемпіонату міста з плавання, юніори, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12800,00 
(Дванадцять 

тисяч вісімсот)

жовтень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  
8дор.х200грн.х4год.х2дн.



80 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, данхіл спринт, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00 (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

жовтень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  
1маш.х3год.х360грн.

81 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення чемпіонату міста з дзюдо, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 3080,00 (Три 
тисячі 

вісімдесят)

листопад П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про 
особливості2дн.х7год.х220грн.

82 Послуги з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним 
транспортом (послуги швидкої допомоги при проведенні 
чемпіонату міста з велоспорту МТБ, групова та індивідуальна 
гонки, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 60.24.1

2240 1080,00  (Одна 
тисяча 

вісімдесят)

листопад П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
1маш.х3год.х360грн.

83 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (послуги по експлуатації спортивної споруди для 
проведення міських змагань "Золоті рибки" з плавання, юнаки, 
дівчата, згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 12800,00 
(Дванадцять 

тисяч вісімсот)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
8дор.х200грн.х4год.х2дн.

84 Послуги, пов"язані з закладами культурно-мистецької призначеності 
(оренда приміщення при проведенні урочистостей з нагоди 
проведення  підсумків роботи фізкультурно-спортивних товариств 
та відомств м. Києва зі спортивної майстерності з олімпійських та 
не олімпійських видів спорту за 2015 рік) 90.04.1 

2240 40000,00 (Сорок 
тисяч)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

85 Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування (послуги по 
організації харчування (подавання страв з ресторанним 
обслуговуванням) учасників заходу з нагоди церемонії підсумків 
роботи фізкультурно-спортивних товариств та відомств м. Києва зі 
спортивної майстерності з олімпійських та не олімпійських видів 
спорту за 2015 рік) 56.10.1 

2240 26366,00    
(Двадцять шість 

тисяч триста 
шістдесят шість)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 

86 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги по 
експлуатації легкоатлетичного манежу  під час проведення НТЗ для 
збірної команди м. Києва з легкої атлетики по підготовці до 
зимового змагального періоду) 93.11.1 

2240 72000,00    
(Сімдесят дві 

тисячі)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                 
4 дор. Х 6 год. х 15 днів х200 грн.

2 242 260,00

87 Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання медалей для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2 

2210 19900,00 
(Дев"ятнадцять 
тисяч дев"ятсот)

квітень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                   
796шт. х25грн.

88 Книжки друковані (придбання дипломів для нагородження 
переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 58.11.1 

2210 20100,00 
(Двадцять тисяч 

сто)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                
2100 шт. х 10 грн. 

КФК 130106 



Придбання призів для нагородження переможців та призерів 
чемпіонатів міст, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 
2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості

89 носії інформації магнітні й оптичні (USB накопичувач пам’яті 
(флешки)) 26.80.1 

10000,00 (Десять 
тисяч)

100 шт. х 100 грн. 

90 вироби текстильні готові для домашнього господарства (рушники) 
13.92.1 

9400,00 (Дев"ять 
тисяч чотириста)

94 шт. х 100 грн. 

91 ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, що зображують 
тварин та інші істоти, крім людей; їхні частини (м’які іграшки) 
32.40.1  

8000,00 (Вісім 
тисяч)

100 шт. х 80 грн. 

92 вироби спортивні (м’ячі) 32.30.1 10000,00 (Десять 
тисяч)

125 шт. х 80 грн. 

93 вироби господарські та декоративні керамічні (чайні набори) 
23.41.1 

10000,00 (Десять 
тисяч)

100 шт. х 100 грн. 

94 одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 
деталі одягу, трикотажні (футболки) 14.19.1

12000,00 
(Дванадцять 

тисяч)

200 шт. х 60 грн. 

95 годинники ( крім частин і годинникових механізмів) (годинники) 
26.52.1 

10000,00 (Десять 
тисяч)

125 шт. х 80 грн. 

96 Вироби спортивні (придбання спортивної екіпіровки та інвентарю 
для учасників міжнародного турніру з кікбоксінгу присвяченого 
Дню Києва, згідно календарного плану спортивних змагань, 
масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 
32.30.1  

2210 10000,00 (Десять 
тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                             
Бинти 20шт.х130грн.                                                            
Накладки на лігті 20шт.х110грн.                                   
Накладки на голінь 20шт.х140грн.                                  
Капи 20шт.х120грн..

97 Вироби з недорогоцінних металів, інші  (придбання нагородної 
атрибутики для нагородження переможців та призерів Міжнародних 
змагань зі спортивного танцю «Київ опен», згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 25.29.2 

2210 38482,00 
(Тридцять вісім 
тисяч чотириста 
вісімдесят дві)

листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону                                                                                     
Медалі 216 шт.х31грн.    Кубки 26 компл.х276 грн.                                                          
Кубки 46 компл.х535грн.

98 Вироби з деревини, інші  (придбання нагородної атрибутики для 
нагородження переможців та призерів Міжнародних змагань зі 
спортивного танцю «Київ опен», згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 16.29.1

2210 2318,00 (Дві 
тисячі триста 
вісімнадцять)

листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону         
Плакетка 20 шт.х115,90 грн.                                                                           

99 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (Придбання кубків для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 22.29.2

2210 91460,00 
(Дев"яносто 
одна тисяча 
чотириста 
шістдесят)

грудень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                             
кубки 269 шт. х 140 грн., кубки 269 шт. х 110 грн., кубки 
269 шт. х 90 грн.                                                            

251 660,00

100 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 
експлуатації спортивної споруди для проведення чемпіонатів міст з 
різних вікових категорій з боротьби самбо, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 93.11.1 

2240 13080,00 
(Тринадцять 

тисяч 
вісімдесят)

березень-
грудень

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                6 
змагань х 2 дні х 5 год. х 218 грн.

КФК 130106 

2210 травень



101 Послуги, пов"язані з використанням спортивних споруд (послуги з 
експлуатації спортивної споруди для проведення чемпіонату міста зі 
спортивної акробатики, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 93.11.1  

2240 2800,00 (Дві 
тисячі вісімсот)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості 
5год.х4дн.х500грн.

102 Ігри інші (послуги по оренді більярдних столів турніру з 
більярдного спорту  «Київські каштани» присвяченого дню Києва  
та  пам’яті М.Ключнікова, згідно календарного плану спортивних 
змагань, масових заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 
рік) 32.40.4

2240 15000,00 
(П"ятнадцять 

тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              13 
шт. х 3 дні х 7 год. х 55грн. 

103 Послуги щодо транспортного оброблення вантажів (послуги по 
перевезенню спеціалізованого обладнання для проведення 
міжнародного турніру з кікбоксінгу присвяченого Дню Києва, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 52.24.1

2240 12000,00 
(Дванадцять 

тисяч)

травень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості                             
1. перевезення рингу на помості 3000грн.                                                
2. перевезення металевої ферми та покриття (ПВХ)    3000 
грн.                                                                                                        
3. перевезення спеціалізованих світлових приборів            
3000 грн.                                                                                                         
4. перевезення ковроліну та металевої огорожі              
3000 грн.

Послуги по проведенню монтажу та демонтажу 
спеціалізованого обладнання до міжнародного турніру з 
кікбоксінгу присвяченого Дню Києва, згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

104 роботи щодо укладення та покривання підлоги , облицювання стін і 
обклеювання шпалерами стін, інші (монтаж та демонтаж рингу на 
помості, кавроліну, покриття для ферм (ПВХ)) 43.33.2 

19000,00 
(Дев"ятнадцять 

тисяч)

1. помост: 2 дн. х 4000 грн.                                                        
2. кавролін120 кв. м. х 50 грн.                                                    
3. покриття для фетм: 2 дн. х 2500 грн. 

105 монтаж сталевих конструкцій (монтаж та демонтаж металевої 
огорожі) 43.99.5 

3000,00 (Три 
тисячі)

100 м. х 30 грн.

106 пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (монтаж 
та демонтаж ферми) 22.21.4 

16000,00 
(Шістнадцять 

тисяч

14 м. х 14 м., h=8                                                                                 

8 м. х 6 м., h=8
107 роботи будівельно-монтажні інші (монтаж та демонтаж 

спеціалізованих світлових приборів) 43.29.1 
8000,00 (Вісім 

тисяч)
2 дн. х 4000 грн.

Послуги по проведенню оренді спеціалізованого обладнання до 
міжнародного турніру з кікбоксінгу присвяченого Дню Києва, 
згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік:

П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості  

108 послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-
будівельних машин і устаткування (рингу, ферми над рингом, 
ферми над VIP зоною) 77.32.1

26000,00 
(Двадцять шість 

тисяч)

                                                                                                       
ферма над рингом 14 м. х 14 м., h=8  12000 грн.                                                  
ферма над VIP зоною 8 м. х 6 м., h=8  11000 грн.

109 послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 
(світлове та звукове обладнання) 77.21.1  

26000,00 
(Двадцять шість 

тисяч)

світлове обладнання 24 шт. х 750 грн.                                                                       

звукове обладнання 8000 грн. 
110 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 

нерухомості (послуги з експлуатації спортивної споруди для 
проведення Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ 
Опен» , згідно календарного плану спортивних змагань, масових 
заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 68.20.1 

2240 67500,00 
(Шістдесят сім 
тисяч п"ятсот)

листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  
15 годх3дн.х 1500грн.

2240 травень

2240 травень



111 Лампи та світильники, інші  (послуги по оренді світлового 
обладнання для забезпечення організації проведення Міжнародних 
змагань зі спортивного танцю «Київ Опен» , згідно календарного 
плану спортивних змагань, масових заходів та навчально-
тренувальних зборів на 2015 рік) 27.40.3 

2240 65400,00 
(Шістдесят 
п"ять тисяч 
чотириста)

листопад Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  
1. світловий  динамічний  прилад 8 шт.х2дн.х625грн                                                                              
2. світловий заливний прилад12 шт.х2 дн.х625грн.                                                 
3. ферми  25шт.х2дн.х165грн.                                                                                           
4. основа для ферм 4 шт.х2 дн.х500 грн.                                                                                           
5. пульт керування світловими приладами 1 шт.х2 дн.х   
1500 грн.                                                                                                            
6. прилади  телевізійного світла з комплектом кріплення 
та комутацією   8 шт. х 2 дні х 400 грн.                                                                           
7.  лебідки   12шт.х2 дні х 500грн.                                                                                                 
8. комплект силової та сигнальної комутації 1 шт.х2 дні х 
1375грн.                                                                                                         
9. пульт керування  та блок живлення для лебідок   1 шт.х 
2 дніх2000 грн

Послуги з оренди виставкового обладнання для проведення 

Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Київ Опен», 

згідно календарного плану спортивних змагань, масових 

заходів та навчально-тренувальних зборів на 2015 рік: 

Входить до Єдиного календарного плану спотривних 
змагань України на 2015 р. та не підпадає під дію Закону  

112 послуги щодо оренди та лізінгу інших машин, устаткування та 
майна н.в. і у. (виставкові панелі, подіум, двері) 77.39.1. 

49428,00 (Сорок 
дев"ять тисяч 

чотириста 
двадцять вісім)

панелювання 128 м.п..х120 грн.; панелювання 123 м.п.х84 
грн.; вішаки 160 шт.х60 грн.; двері 2 шт.х360 грн.; 
подіуми 86 м.кв.х156 грн.

113 роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання 
стін і обклеювання шпалерами стін, інші (монтаж  та демонтаж 
гардеробу, комутація  ) 43.33.2             

3792,00 (Три 
тисячі сімсот 

дев"яносто дві)

гардероб 1 шт.х3600 грн.; комутація 4 шт.х48 грн.

114 послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (стільці, столи, ) 77.29.1

4320,00 (Чотири 
тисячі триста 

двадцять)

1. стільці: 100 шт. х 24 грн.                                                                    
2. столи: 20 шт. х 96 грн.                                                                     

331 320,00
КФК 130115

115 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (Придбання нагороджувальної 
атрибутики: кубки для нагордження учасників спртивно-масових 
заходів  та спартакіад) 22.29.2

2210 6820,00 (Шість 
тисяч вісімсот 

двадцять)

серпень-грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  кубки 29 
шт. х 100 грн., кубки 28шт. Х 80 грн., кубки 28 шт. х 60 
грн.

116
Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного 
полотна, крім трикотажних             (придбання спортивних костюмів 
та блайзерів для членв збірних команд спартакіад) 14.19.2

2210 6300,00 (Шість 
тисяч триста)

вересень-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  
костюми  12 шт. х 450 грн., блайзери 12 шт. х 75 грн.

117
Одяг вехній, інший, чоловічий і хлопчатий            (придбання 
ігрової форми для членів зірних команд спартакіад ) 14.13.2

2210 5400,00 (П"ять 
тисяч чотириста)

вересень-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
12 шт. х 450 грн.

118 Взуття спортивне (придбання кросівок для членів збірних команд 
спартакіад) 15.20.2

2210 7200,00 (Сім 
тисяч двісті)

вересень-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
12 шт. х 600 грн.

119 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (Придбання кубків для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 22.29.2

2210 19720,00(Дев"ят
надцять тисяч 

сімсот двадцять)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
58 шт. х 140 грн.,  58 шт. х 110 грн.,  58 шт. х 90 грн.

2240 листопад



120 Вироби з деревини інші (Придбання фоторамок для нагородження 
переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно календарного плану 
спортивних змагань, масових заходів та навчально-тренувальних 
зборів на 2015 рік) 16.29.1

2210 5000,00 (П"ять 
тисяч)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
100 шт. х 50 грн.

121  Вироби з недорогоцінних металів інші (Придбання медалей для 
нагородження переможців та призерів чемпіонатів міст, згідно 
календарного плану спортивних змагань, масових заходів та 
навчально-тренувальних зборів на 2015 рік) 25.99.2

2210 70000,00 
(Сімдесят тисяч)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
2800 шт. х 25 грн.

120 440,00
КФК 130115

122  Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна,н.в.і.( Послуги з оренди мобільного майданчика для гри у 
вуличний футбол ) 77.39.1

2240 17975,00  
(Сімнадцять 

тисяч дев"ятсот 
сімдесят п"ять)  

серпень-грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  оренда 
майданчика - 17975 грн.

17 975,00

123 Послуги щодо тимчасового розміщування, інші ( проживання в 
тимчасових молодіжни та туристичних таборах  в рамках 
проведення Всеукраїнської акції, спрямованої на патріотичне 
виховання молоді) 55.90.1

2240 8000,00 (Вісім 
тисяч)

травень Нові бюджетні призначення   2 дні х 100 осіб х 40 грн.

124 Послуги щодо виїзного ресторанного обслуговування (кейтерінгу)( 
харчування учасників Всеукраїнської акції, спрямованої на 
патріотичне виховання молоді) 56.21.1

2240 12000,00 
(Дванадцять 

тисяч)

травень Нові бюджетні призначення   2 дні х 200 осіб х 30 грн.

125 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів  ( оренда звукового обладнання, генератора в 
рамках Всеукраїнської акцїї, спрямованої на патріотичне виховання 
молоді)  77.29.1

2240 1400,00 (Одна 
тисяча 

чотириста)

травень Нові бюджетні призначення                                                    
колонки 2 дні х 4 шт. х50 грн. ;   підсилювач потужності  
2 дні  х 1 шт. х 200 грн.;  микрофон дистанційний 2 дні х 
2 шт. х 10 грн.;  програвач 2 дні х 2 шт. х 40 грн.; 
мікшерний пульт 2 дні х 1 шт. х 40 грн.; 
електрогенерватор 2 дні х 2 шт. х 100 грн. 

126 Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом  ( 
оренда спортивного обладнання в рамках Всеукраїнської акції, 
спрямованої на патріотичне виховання молоді) 77.21.1

2240 7600,00 (Сім 
тисяч шістьсот)

травень Нові бюджетні призначення                                                    
велосипед  2 дні х 4 шт. х100 грн.; байдарка з веслами 2 
дні х 10 шт. х 100 грн.; жилет рятувальний 2 дні х 10 шт. х 
5 грн.; лук 2 дні х 5 шт. х 150 грн.; гвинтівка пневматична 
2 дні х 10 шт. х20 грн.; квадроцикл дитячий 2 дні х 2 шт. 
х500 грн.; тролей 2 дні х 1 шт. х 400 грн.                                  

127 Монтаж сталевих конструкцій  ( оренда сценічної конструкції в 
рамках Всеукраїнської акції, спрямованої на патріотичне виховання 
молоді) 43.99.5

2240 1000,00 (Одна 
тисяча)

травень Нові бюджетні призначення   2 дні х1 шт х500 грн.

30000,00
128 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у. ( придбання 

поліграфічної продукціїї в рамках проведення всеукраїнської акції 
"Молодь України за здоровий спосіб життя")18.12.1

2210 24000,00 
(Двадцять 

чотири тисячі)

червень Нові бюджетні призначення                                                    
плакат 400 шт.х6,50 грн.; буклет 10000 шт.х1,20 грн.; 
буклет 1000 шт.х3,40 грн.; єврофлаєр 6000 шт.х1 грн.

129 Послуги щодо перевезення вантажів дорожніми транспортними 
засобами, інші  (транспортні послуги в рамках проведення  
всеукраїнської акції "Молодь України за здоровий спосіб життя") 
49.41.1

2240 5600,00 (П"ять 
тисяч)

червень Нові бюджетні призначення                                                   
1 автох14 год.х400 грн.

КФК 3401070



130 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин і устаткування без 
оператора, н.в.і.у. ( Оренда сценічного обладнання в рамках 
проведення  всеукраїнської акції "Молодь України за здоровий 
спосіб життя") 77.39.1

2240 91996,80 
(Дев"яносто 
одна тисяча 
дев"ятсот 

дев"яносто 
шість)

червень Нові бюджетні призначення                                                    
башти під екрани 16 кв.мх2 дніх116,44 грн.; арочна 
алюмінієвая конструкція 88кв.м х 2 дні х 186,18 грн.; 
подіум сцени 96 кв.м х 2 дні х 120,25 грн.; краш-бар"єри 
25 шт. х 2 дні х 200 грн.; конструктив задньої стінки 44 
кв.м х 2 дні х 192,36 грн.; конструкція рубки 8 кв.м х 2 дні 
х 342,96 грн.

131 Послуги щодо прокату телевізорів, радіоприймачів, 
відеомагнітофонів і суміжних устаткування та приладдя ( оренда 
світлового, звукового обладнання в рамках проведення  
всеукраїнської акції "Молодь України за здоровий спосіб 
життя")77.29.1

2240 48403,20 (Сорок 
вісім тисяч 

чотириста три )

червень Нові бюджетні призначення                                             
світлодинамічний прилад 6 од.х 1 день х1200 грн.; 
прожектор 8 шт. х 1 день х 380 грн.; мікрофонна система 
4 шт. х 1 день х 1087,50 грн.; мікшерний звуковий пульт 1 
шт. х 1 день х 1940 грн.; мікрофон 4 шт. х 1 день х 522,5 
грн.; акустична система 1 шт. х 1 день х 10823,2 грн.; 
електрогенератор напруги 1 шт. х 24 год х 800 грн.

170000,00
132 Вироби канцелярські паперові ( придбання канцелярських товарів  в 

рамках проведення першої частини Всеукраїнського семінару з 
метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади) 
17.23.1

2210 1145,00 (Одна 
тисяча сто сорок 

п"ять )

вересень Нові бюджетні призначення                                                    
папір для фліпчарту 3 шт. х 100 грн., папір 2 шт. х 85 грн., 
блокноти 25 шт. х 27 грн.

133 Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання канцелярських 
товарів  в рамках проведення першої частини Всеукраїнського 
семінару з метою залучення молоді до співпраці з органами 
виконавчої влади ) 25.99.2 

2210 175,00 (Сто 
сімдесят п"ять)

вересень Нові бюджетні призначення        бейдж 25 грн. х 7 грн.

134 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (придбання 
канцелярських товарів  в рамках проведення першої частини 
Всеукраїнського семінару з метою залучення молоді до співпраці з 
органами виконавчої влади) 32.99.1

2210 225,00 (Двісті 
двадцять п"ять)

вересень Нові бюджетні призначення                                                    
ручка кулькова 25 шт. х 6 грн.,    маркер  5 шт. х 15 грн.                

135 Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах 
або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за 
умов сумісного користування в режимі розподілення часу 
(таймшеру)( прживання учасників  в рамках проведення першої 
частини Всеукраїнського семінару з метою залучення молоді до 
співпраці з органами виконавчої влади) 55.10.1

2240 11520,00 
(Одинадцять 
тисяч п"ятсот 

двадцять)

вересень Нові бюджетні призначення   16 чол. х 3 дні х 240 грн.

13065,00
136 Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 

виставок  (оренда місця проведення заходу в рамках проведення 
Всеукраїнського форуму, спрямованого на забеспечення активної 
участі молоді у житті суспільства, "Інновації та реформи молодіжної 
сфери") 82.30.1

2240 59850,00 
(П"ятдесят 

дев"ять тисяч 
вісімсот 

п"ятдесят)

грудень Нові бюджетні призначення. 9 год. х 6650 грн.

59850,00
КФК 091103

137 Вироби канцелярські паперові ( придбання канцелярських товарів  в 
рамках проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя) 17.23.1

2210 13175,00 
(Тринадцять 

тисяч сто 
сімдесят п"ять)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   блокноти 
500 шт.х22,11 грн., папки 200 шт.х9,00 грн., папір для 
фліпчарту 4 шт. х 80,00 грн.

138 Вироби з недорогоцінних металів, інші (придбання канцелярських 
товарів  в рамках проведення заходів спрямованих на поширення 
серед молоді здорового, безпечного та змістовного способу життя) 
25.99.2 

2210 1500,00 (Одна 
тисяча п"ятсот)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   бейджи 
500 шт. х 3,00 грн.



139  Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (придбання 
канцелярських товарів  в рамках проведення заходів спрямованих 
на поширення серед молоді здорового, безпечного та змістовного 
способу життя) 32.99.1

2210 1942,00 (Одна 
тисяча дев"ятсот 

сорок дві)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ручки 500 
шт. х 3,50 грн.,  маркери 16 шт. х 12,00 грн.

140 Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у.  ( поліграфічні 
послуги в рамках проведення заходів спрямованих на поширення 
серед молоді здорового, безпечного та змістовного способу життя    
) 18.12.1

2210 18300,00 
(Вісімнадцять 
тисяч триста)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікати 500 шт. х 9,00 грн., дипломи 20 шт. х 10,00 
грн., робочий зошит 500 шт. х 19,60 грн., буклети 100 шт. 
х 3,80 грн.

141 Книжки друковані (поліграфічні послуги в рамках інформаційно-
аналітичної акції "Відповідальність починається з мене") 58.11.1 

2210 1900,00 (Одна 
тисяча 

дев"ятсот)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
буклет 500 шт. х 3,80 грн.

142 Вироби канцелярські, паперові ( придбання канцелярських товарів в 
рамках інформаційно-аналітичної акції "Відповідальність 
починається з мене") 17.23.1 

2210 11055,00 
(Одинадцять 

тисяч п"ятдесят 
п"ять)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  блокноти 
500 шт. х 22,11 грн.

143 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки ( придбання 
канцелярських товарів в рамках інформаційно-аналітичної акції 
"Відповідальність починається з мене") 32.99.1 

2210 1750,00 (Одна 
тисяча сімсот 

п"ятдесят)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
ручки 500 шт. х 3,50 грн.

144 Вироби текстильні готові для домашнього господарства ( придбання 
прапорців в рамках інформаційно-аналітичної акції 
"Відповідальність починається з мене") 13.92.2 

2210 8295,00 (Вісім 
тисяч двісті 
дев"яносто 

п"ять)

серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості     прапорці 
500 шт. х 16,59 грн.

145 Скло технічне та інше скло  (закупівля лампадок в рамках 
проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, 
громадської свідомості та активної громадської  позиції молоді 
"Відзначення Дня Захисника України"  ) 23.19.2

2210 10500,00 (Десять 
тисяч п"ятсот)

жовтень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості     лампадки 
500 шт. х 21 грн.

146 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (закупівля квітів в 
рамках проведення заходів, спрямованих на утвердження 
патріотизму, громадської свідомості та активної громадської  
позиції молоді "Відзначення Дня Захисника України"  ) 01.19.2

2210 6000,00 (Шість 
тисяч

жовтень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                    
квіти 500 шт. х 12 грн.

147 Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у.  ( поліграфічні 
послуги в рамках проведення культурно-мистецьких заходів  до Дня 
студента    ) 18.12.1

2210 2200,00 (Дві 
тисячі двісті)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості    афіші 120 
шт. х 15,00 грн.; запрошення 50 шт. х 8 грн.

148 Скло порожнисте ( (Придбання кубків   в рамках проведення 
культурно-мистецьких заходів до Дня студента )  23.13.1

2210 3460,00 (Три 
тисячі чотириста 

шістдесят)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
кубки 5 шт. х 692,00 грн.



149 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (закупівля квітів в 
рамках проведення культурно-мистецьких заходів  до Дня  студента 
) 01.19.2

2210 1695,00 (Одна 
тисяча шістьсот 

дев"яносто 
п"ять)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
букети квітів 15 шт. х 113,00 грн.

150 Книжки друковані (поліграфічні послуги в рамках проведення 
заходів щодо впровадження соціальної реклами з актуальних питань 
молоді) 58.11.1 

2210 44900,00 (Сорок 
чотири тисячі 

дев"ятсот)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
буклет 8000 шт. х 4,50 грн., буклет 1000 шт. х 8,90 грн.

151 Книжки друковані (поліграфічні послуги в рамках проведення 
молодіжної акції "Пам"ятати. Відродити. Зберегти") 58.11.1 

2210 20750,00 
(Двадцять тисяч 

сімсот 
п"ятдесят)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
буклет 500 шт. х ,3,50 грн., довідник 500 шт. х 20,00 грн., 
робочий зошит 500 шт. х 18,00 грн.

152 Вироби канцелярські, паперові  (придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення молодіжної акції "Пам"ятати. Відродити. 
Зберегти") 17.23.1 

2210 9220,00 (Дев"ять 
тисяч двісті 
двадцять)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   блокноти 
500 шт.х15,00 грн., папки 200 шт.х7,00 грн., папір для 
фліпчарту 4 шт. х 80,00 грн.

153  Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (придбання 
канцелярських товарів в рамках проведення молодіжної акції 
"Пам"ятати. Відродити. Зберегти") 32.99.1

2210 1942,00 (Одна 
тисяча дев"ятсот 

сорок дві)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ручки 500 
шт. х 3,50 грн.,  маркери 16 шт. х 12,00 грн.

154 Вироби пластмасові, інші(придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення молодіжної акції "Пам"ятати. Відродити. 
Зберегти") 22.29.2 

2210 1338,00 (Одна 
тисяча триста 

тридцять вісім)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   бейдж 500 
шт. х 2,67 грн.,  скотч 1 шт. х 3,00 грн.

155 Друкування іншої друкованої продукції, н. в. і. у.  ( поліграфічні 
послуги в рамках проведення   міжнародного форуму з прав 
людини) 18.12.1

2210 5700,00 (П"ять 
тисяч сімсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікат 500 шт. х 9 грн.,  диплом 120 шт. х10,00 грн.

156 Книжки друковані (поліграфічні послуги в рамках проведення 
міжнародного форуму з прав людини) 58.11.1 

2210 1900,00 (Одна 
тисяча 

дев"ятсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   буклет 500 
шт. х3,80 грн.

157 Вироби з недорогоцінних металів, інші ( придбання канцелярських 
товарів в рамках проведення міжнародного форуму з прав 
людини)25.99.2

2210 1500,00 (Одна 
тисяча п"ятсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   бейдж 500 
шт. х3 грн.

158 Вироби канцелярські, паперові  (придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення міжнародного форуму з прав людини) 17.23.1 

2210 13110,00 
(Тринадцять 

тисяч сто 
десять)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   блокнот 
500 шт. х21,98 грн., папки 200 шт. х 9 грн., папір для 
фліпчарту 4 шт. х 80 грн.

159  Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (придбання 
канцелярських товарів в рамках проведення міжнародного форуму з 
прав людини) 32.99.1

2210 1950,00 (Одна 
тисяча дев"ятсот 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ручки 500 
шт. х 3,50 грн., маркери 20 шт. х 10 грн.



160 Книжки друковані (виготовлення поліграфічної продукції в рамках 
проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя  (Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом ))58.11.1

2210 1800,00 (Одна 
тисяча вісімсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  буклет 
1200 шт. х 1,50 грн.

161 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у.  (виготовлення 
поліграфічної продукції в рамках проведення заходів спрямованих 
на поширення серед молоді здорового, безпечного та змістовного 
способу життя  (Всесвітній день боротьби зі СНІДом ))18.12.1

2210 198,00 (Сто 
дев"яносто 

вісім)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   стрічка 
300 шт. х 0,66 грн.

162  Вироби спортивні(витати на придбання намету в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  Молодіжна 
акція "День пам"яті") 32.30.1

2210 2000,00 (Дві 
тисячі)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        намет 1 
шт. х 2000 грн.

163  Скло технічне та інше скло (витати на придбання лампадок в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
Молодіжна акція "День пам"яті") 23.19.2

2210 4000,00 (Чотири 
тисячі)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        
лампадки 200 шт. х 20 грн.

164 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (витати на придбання 
квітів в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
Молодіжна акція "День пам"яті") 01.19.2

2210 3400,00 (Три 
тисячі 

чотириста)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        квіти 
гвоздики 200 шт. х 17 грн.

165 Вироби текстильні готові, інші (витати на придбання прапорців в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
Молодіжна акція "День пам"яті") 13.92.2

2210 600,00 
(Шістьсот)

лисопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        
прапорці 200 шт. х 3 грн.

166 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (витати на придбання значків в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
Молодіжна акція "День пам"яті") 22.29.2

2210 1800,00 (Одна 
тисяча вісімсот)

листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        значки 
200 шт. х 9 грн.

167 Вироби текстильні готові, інші (витати на придбання  стрічок в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
Молодіжна акція "День пам"яті") 13.92.2

2210 300,00 (Триста) листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості        стрічки 
200 шт. х 1,50 грн.

168 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у. ( виготовлення 
поліграфічної продукції в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді (Міжнародний форум з прав людини ))18.12.1

2210 5700,00 (П"ять 
тисяч сімсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікат 500 шт. х 9 грн.; дипломи 120 шт. х 10 грн.

169 Книжки друковані (виготовлення поліграфічної продукції в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  (Міжнародний 
форум з прав людини))58.11.1

2210 1900,00 (Одна 
тисяча 

дев"ятсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості    500 шт. х 
3,80 грн.

170 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у. ( виготовлення 
поліграфічної продукції в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді (круглий стіл на тему: "Молодь проти корупції" 
))18.12.1

2210 6200,00 (Шість 
тисяч двісті)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікат 200 шт. х 9 грн.; єврофлаєр 2000 шт. х 2,20 
грн.

171 Вироби канцелярські, паперові  (придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
(круглий стіл на тему: "Молодь проти корупції")) 17.23.1 

2210 6800,00 (Шість 
тисяч вісімсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   блокнот 
200 шт. х23 грн., папки 200 шт. х 9 грн., папір для 
фліпчарту 5 шт. х 80 грн.



172 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки ( придбання 
канцелярських товарів в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді " круглий стіл на тему: "Молодь проти 
корупції")32.99.1 

2210 900,00 
(Дев"ятсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ручки 200 
шт. х 3,50 грн.,  маркери 20 шт. х 10,00 грн.

173 Вироби з недорогоцінних металів, інші ( придбання канцелярських 
товарів в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої 
молоді № круглий стіл на тему:"Молодь проти корупції" )25.99.2

2210 1100,00 (Одна 
тисяча сто)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   бейдж 200 
шт. х5,50 грн.

174  Вироби з деревини інші (придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
(круглий стіл на тему:"Молодь проти корупції" )16.29.1

2210 15000,00 
(П"ятнадцять 

тисяч)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   рамки 200 
шт. х75 грн.

175 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у. ( виготовлення 
поліграфічної продукції в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді (Дружній чемпіонат з футболу ))18.12.1

2210 2650,00 (Дві 
тисячі шістьсот 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікат 100 шт. х 9 грн.; дипломи 50 шт. х 10 грн.: 
банер 1 шт. х 1250 грн.

176 Одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 
деталі одягу, трикотажні ( придбання футболок в рамках 
проведення  заходів з підтримки обдарованої молоді (Дружній 
чемпіонат з футболу) 14.19.1

2210 4750,00 (Чотири 
тисячі сімсот 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   футболки 
50 шт. х 95 грн.

177 Вироби спортивні (придбання спортивного інвентаря в рамках 
проведення  заходів з підтримки обдарованої молоді (Дружній 
чемпіонат з футболу) 32.30.1

2210 20150,00 
(Двадцять тисяч 
сто п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
спортивний рюкзак 50 шт. х 175 грн.;  футбольний м"яч 
50 шт. х 215 грн.; свистки сигнальні 50 шт. х13 грн.

178 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (придбання спортивного інвентаря 
в рамках проведення  заходів з підтримки обдарованої молоді 
(Дружній чемпіонат з футболу) 22.29.2

2210 2400,00 (Дві 
тисячі 

чотириста)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   кубки 3 
шт. х 800 грн.

179 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (придбання квітів в 
рамках проведення  заходів з підтримки обдарованої молоді 
(Дружній чемпіонат з футболу) 01.19.2

2210 2400,00 (Дві 
тисячі 

чотириста)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   квіти 20 
шт. х 120 грн.

180  Вироби з деревини інші (придбання рамок в рамках проведення 
заходів з підтримки обдарованої молоді ( Дружній чемпіонат з 
футболу )16.29.1

2210 3750,00(Три 
тисячі сімсот 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   рамки 50 
шт. х 75 грн.

181  Вироби конструкційні металеві та їхні частини (придбання рамок в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді ( 
Дружній чемпіонат з футболу )25.11.2

2210 1150,00 (Одна 
тисяча сто 
п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
конструкція для банеру 1 шт. х 1150 грн.

182  Капелюхи та наголовні убори (придбання кепок в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої молоді ( Дружній 
чемпіонат з футболу ) 14.19.4

2210 2750,00 (Дві 
тисячі сімсот 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості    50 шт. х 
55 грн.

183 Друкування іншої друкованої продукції, н.в.і.у. ( виготовлення 
поліграфічної продукції в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді ("Андріївські вечорниці з футболу"))18.12.1

2210 10000,00 (Десять 
тисяч)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
сертифікат 200 шт. х 9 грн.; афіші 100 шт. х 15 грн.: 
флаєра 2000 шт. х 3,35 грн.



184  Книжки друковані( виготовлення поліграфічної продукції в рамках 
проведення заходів із популярізації здорового способу життя в 
молодіжному середовищі "Твоя точка спорту") 58.11.1

2210 39040,00 
(Тридцять 

дев"ять тисяч 
сорок)

листопад-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   журнал 
1000 шт. х 24,4 грн.; довідник 1000 шт. х 14,64 грн.

185 Вироби канцелярські, паперові (Придбання канцелярських товарів в 
рамках проведення заходів із популярізації здорового способу 
життя в молодіжному середовищі "Твоя точка спорту") 17.23.1

2210 960,00 
(Дев"ятсот 
шістдесят)

листопад-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   папір для 
фліпчарту 10 уп. х 96 грн.

186 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки ( придбання 
канцелярських товарів в рамках проведення заходів із популярізації 
здорового способу життя в молодіжному середовищі "Твоя точка 
спорту") 32.99.1

2210 78,00 (Сімдесят 
вісім)

листопад-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   маркери 6 
шт. х 13 грн.

187 Книжки друковані ( Друк Міської комплексної цільової програми 
"Молодь та спорт столиці " на 2016-2018 р.р. в рамках проведення 
заходів з підтримки обдарованої молоді "Молодіжна колегія: крок 
до взаємодії") 58.11.1

2210 14900,00 
(Чотирнадцять 

тисяч дев"ятсот)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   програма  
500 шт. х 29,80 грн.

188 Одяг , дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та 
деталі одягу, трикотажні ( виготовлення футболок з логотипом в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
"Молодіжна колегія: крок до взаємодії")14.19.1

2210 7602,00 (Сім 
тисяч шістьсот 

дві)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   футболки 
з логотипом  100 шт. х 76,02 грн.

189 Вироби з деревини, інші (придбання рамок в рамках проведення 
заходів з підтримки обдарованої молоді "Молодіжна колегія: крок 
до взаємодії") 16.29.1

2210 2450,00 (Дві 
тисячі чотириста 

п"ятдесят)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   рамки 
дерев"яні  50 шт. х 49,00 грн.

190 Вироби канцелярські, паперові ( придбання блокнотів в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої молоді "Молодіжна 
колегія: крок до взаємодії") 17.23.1

2210 1278,00 (Одна 
тисяча двісті 

сімдесят вісім)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   блокноти  
100 шт. х 12,78 грн.

191 Послуги щодо друкування, інші ( (придбання подяк  в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої  молоді "Молодіжна 
колегія: крок до взаємодії") 18.12.1

2210 395,00 (Триста 
дев"яносто 

п"ять)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   подяки  50 
шт. х 7,90 грн.

192 Вироби конструкційні металеві та їхні частини ( придбання 
буклетниці  в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої  
молоді "Молодіжна колегія: крок до взаємодії") 25.11.2

2210 840,00 (Вісімсот 
сорок)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   
буклетниця  1 шт. х 840 грн.

193 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки ( придбання 
канцелярських товарів в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої  молоді "Молодіжна колегія: крок до взаємодії") 
32.99.1

2210 298,00 (Двісті 
дев"яносто 

вісім)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ручки 
кулькові  100 шт. х 2,98 грн.

194 Послуги щодо друкування, інші (поліграфічна продукція в рамках 
проведення заходів з підтримки обдарованої молоді "Акція "Молодь 
- дітям"Теплом Зігріємо Серця" та "Новорічне свято для 
молоді")18.12.1

2210 11794,5 
(Одинадцять 
тисяч сімсот 
дев"яносто 

чотири)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   конверти з 
логотипом  450 шт. х 4,0 грн.; пакети з логотипом 450 шт. 
х 22,21



195 Шоколад і цукрові кондитерські вироби ( придбання подарунків для 
дітей та молоді в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді "Акція "Молодь - дітям"Теплом Зігріємо Серця" 
та "Новорічне свято для молоді") 10.82.2

2210 27000,00 
(Двадцять сім 

тисяч)

грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості     450 шт. х 
60 грн.

3924155,00
КФК 091103

196 Послуги щодо виїзного ресторанного обслуговування (кейтерінгу) 
(Послуги харчування учасників заходу  в польових умовах в рамках 
проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, 
громадської свідомості та активної громадської  позиції молоді ) 
56.21.1

2240 15000,00 липень-серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                     
50 чол. х 10 днів х 30 грн.

197 Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (Послуги з 
проживання  в тимчасових молодіжних та туристичних таборах в 
рамках проведення заходів, спрямованих на утвердження 
патріотизму, громадської свідомості та активної громадської  
позиції молоді ) 55.90.1

2240 20000,00 липень-серпень П.5 ч.1 ст. 4 в редакції Закону про особливості                            
50 чол. х 10 днів х 40 грн.

198
Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (Послуги з оренди обладнання в рамках 
проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, 
громадської свідомості та активної громадської  позиції молоді ) 
77.29.1

2240 5500,00 липень-серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакціі Закону про особливості                            
колонки 4шт.х10 днівх50 грн.; підсилювач 1 шт. х 10 днів 
х 200 грн.; мікрофони 2 шт. х 10 днів х 10 грн.; програвач 
1 шт. х 10 днів х 40 грн.; мікшерний пульт 1 шт. х 10 днів 
х 40 грн.; електрогенератор 1 шт. х 10 днів х 50 грн.

199 Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом  
(Послуги з оренди обладнання в рамках проведення заходів, 
спрямованих на утвердження патріотизму, громадської свідомості 
та активної громадської  позиції молоді ) 77.21.1

2240 19500,00

2240 20000,00

200 Послуги фотографічні спеціалізовані, інші (  послуги з фотозйомки 
в рамках проведення заходів спрямованих на поширення серед 
молоді здорового, безпечного та змістовного способу життя  ) 
74.20.2 2240 5600,00

2240 5500,00

201 Послуги освітянські, н. в. і. у.  ( послуги з проведення майстер-
класів в рамках проведення заходів спрямованих на поширення 
серед молоді здорового, безпечного та змістовного способу життя  ) 
85.59.1 2240 38400,00 серпень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  30 год. х 
1280,00 грн.  

202
Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя  ) 77.29.1

2240 16150,00 серпень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                    
акустична система 1 шт. х 2 дні х 4500 грн.,  мікшерний 
пульт 1 шт. х 1 день х 800 грн., пректор 1 шт. х 1 день х 
450 грн., мікрофони 2 шт. х 2 дні х 150 грн., робочі стенди 
30 кв.м х 1 день х 150 грн.

203
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна,н.в.і.у. ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в рамках 
проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя  ) 77.39.1

2240 8320,00 серпень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                
сценічний подіум 1 шт. х 2 дні х 4160,00 грн.

204 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів спрямованих 
на поширення серед молоді здорового, безпечного та змістовного 
способу життя  ) 77.33.1 2240 1200,00 серпень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості   ноутбук 2 
шт. х 2 дні х 300 грн.



205  Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (послуги із проведення майстер-
класів в рамках інформаційно-аналітичної акції "Відповідальність 
починається з мене") 85.99.1

2240 11040,00 серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                    
3 шт. х 3680 грн.

206 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках інформаційно-аналітичної акції "Відповідальність 
починається з мене") 77.29.1

2240 6135,00 серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  акустична 
система  1 шт. х 4500 грн., мікшерний пульт 1 шт. х 800 
грн., проектор 1 шт. х 450 грн., мікрофон 1 шт. х 385 грн.

207  Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 
(послуги з оренди обладнання, оргтехніки в рамках інформаційно-
аналітичної акції "Відповідальність починається з мене") 77.21.1

2240 12525,00 серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
намети  100 шт. х 125,25 грн.

208 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів) (послуги з оренди обладнання, 
оргтехніки в рамках інформаційно-аналітичної акції 
"Відповідальність починається з мене") 77.33.1

2240 300,00 серпень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                   
ноутбук 1 шт. х 300 грн.

209  Вироби, інші, н.в.і.у. (Послуги з оренди обладнання в рамках 
проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, 
громадської свідомості та активної громадської  позиції молоді ) 
32.99.5

2240 4500,00 жовтень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  
сценічний подіум 1 шт. х 1 день х 4500 грн.

210  Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; 
метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (Послуги з 
оренди обладнання в рамках проведення заходів, спрямованих на 
утвердження патріотизму, омадської свідомості та активної 
громадської  позиції молоді ) 32.20.1

2240 800,00 жовтень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  
мікшерний пульт 1 шт. х 1 день х 800 грн.

211 Вироби, інші, н.в.і.у. (Послуги з оренди обладнання в рамках 
проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, 
громадської свідомості та активної громадської  позиції молоді ) 
32.99.5

2240 4500,00 жовтень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  
акустична система 1 шт. х 1 день х 4500 грн.

212 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (Послуги з оренди звукопідсилюючого 
обладнання в рамках проведення культурно-мистецьких заходів до 
Дня студента ) 77.29.1

2240 60000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції  Закону про особливості                             
акустичні системи 10 шт. х 2 дні х 600 грн.; монітор 4 шт. 
х  2 дні х 450 грн.; підсилювач потужності 6 шт. х 2 дні х 
300 грн.; обробка звуку еквалайзер  2 шт. х 2 дні х 300 
грн.; кросовер портальний 1 шт. х 2 дні х 150 грн.; пульт 
мікшерний 1 шт. х 2 дні х 2400 грн.; радіомікрофон 6 шт. 
х 2 дні х 450 грн.; мікрофон динамічний 1 шт. х 2 дні х 
105 грн.; програвач 1 шт. х 2 дні х 285 грн.; комутація 
сигнальна 1 комп. х 2 дні х 600 грн.; мікрофонні стійки 6 
шт. х 2 дні х 45 грн.; світловий прилад 8 шт. х 2 дні х 600 
грн.;світловий прилад 16 шт. х 2 дні х 240 грн.; світлове 
обладнання 8 шт. х 2 дні х 375 грн.; димогенератор 1 шт. 
х 2 дні х 600 грн.; пульт світловий 1 шт. х 2 дні х 450 грн.; 
ферма алюмінієва 4 шт. х 2 дні х 150 грн.



213 Послуги освітянські, інші( Послуги з проведення майстер-класів в 
рамках проведення молодіжної акції "Пам"ятати. Відродити. 
Зберегти") 85.59.1 

2240 20000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  5 
чол. х 1 день х 4000 грн.

214 Послуги фотографічні спеціалізовані( Послуги з проведення 
майстер-класів в рамках проведення молодіжної акції "Пам"ятати. 
Відродити. Зберегти") 85.59.1 

2240 3200,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості                  4 
чол. х 1 день х 800 грн.

215 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (Послуги з оренди обладнання в рамках 
проведеннямолодіжної акції "Пам"ятати. Відродити. Зберегти"  ) 
77.29.1

2240 5300,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості            
акустична система 1 шт. х 1 день х 4500 грн., мікшерний 
пульт 1 шт. х 1 день х 800 грн.

216
Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( Послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення молодіжної акції 
"Пам"ятати. Відродити. Зберегти"  ) 77.33.1

2240 1050,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості            
ноутбук 2 шт.. х 1 день х 300 грн., проектор 1 шт. х 1 день 
х 450 грн.

217 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (Послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення форуму "Механізм реалізації державної 
молодіжної політики в умовах розширення транскордонного 
співробітництва України") 77.29.1

2240 5600,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості            
акустична система 1 шт. х 1 день х 4500 грн.,  мікшерний 
пульт 1 шт.х1деньх800 грн. ,    проектор 1 шт. х 1 день х 
400 грн.,     мікрофони 2 шт.х1 деньх150 грн.

218 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів) (Послуги з оренди обладнання, 
оргтехніки в рамках проведення форуму "Механізм реалізації 
державної молодіжної політики в умовах розширення 
транскордонного співробітництва України") 77.33.1

2240 1000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 2 шт.. х 1 
день х 300 грн., проектор 1 шт. х 1 день х 400 грн.

219 Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-
будівельних машин і устаткування (Послуги з оренди обладнання, 
оргтехніки в рамках проведення форуму "Механізм реалізації 
державної молодіжної політики в умовах розширення 
транскордонного співробітництва України") 77.32.1

2240 8400,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            робочі стенди 28 
шт.х1 деньх300 грн.

220 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом  
(Послуги із перевезення учасників рамках проведення форуму 
"Механізм реалізації державної молодіжної політики в умовах 
розширення транскордонного співробітництва України") 49.39.3

2240 18000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості        автобуси  6 шт.х8 
год.х375 грн.

221 Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом (Послуги із 
харчування учасників рамках проведення форуму "Механізм 
реалізації державної молодіжної політики в умовах розширення 
транскордонного співробітництва України") 56.29.1

2240 18000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості        харчування  300 
чол.х2 дніх30 грн.

222 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості (Послуги оренди та експлуатації власної нерухомості в 
рамках проведення форуму "Механізм реалізації державної 
молодіжної політики в умовах розширення транскордонного 
співробітництва України) 68.20.1

2240 32000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості        5 зал.х4 дніх1600 
грн.



223 Послуги щодо письмового та усного перекладів (Послуги з 
проведення форуму "Механізм реалізації державної молодіжної 
політики в умовах розширення транскордонного співробітництва 
України) 74.30.1

2240 6949,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості        4 дні х 1737,25 грн.

224 Послуги фотографічні спеціалізовані, інші (  послуги з фото та 
відеозйомки в рамках проведення заходів спрямованих на 
поширення серед молоді здорового, безпечного та змістовного 
способу життя (Всесвітній день боротьби зі СНІДом)  ) 74.20.2

2240 1600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості       2 чол.х1 день х 800 
грн.

225 Послуги освітянські, н. в. і. у.  ( послуги з проведення заходу в 
рамках проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя (  Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом)) 85.59.1

2240 4000,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості       5 чол.х1 день х 800 
грн.

226  Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (послуги з оренди музмобіля в рамках 
проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя (  Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом))77.11.1

2240 5000,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості       1 шт.х5 день х 1000 
грн.

227 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів спрямованих на поширення серед молоді 
здорового, безпечного та змістовного способу життя (Всесвітній 
день боротьби зі СНІДом ) )77.29.1

2240 7650,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості       акустична система 2 
шт. х 1 день х 4500 грн.; мікшерний пульт 1 шт.х1 день х 
800 грн.; комплект комутацій 2 шт. х 1 день х 250 грн.; 
подовжувач електричний 2 шт. х 1 день х 350 грн.; 

                228
Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів спрямованих 
на поширення серед молоді здорового, безпечного та змістовного 
способу життя  (Всесвітній день боротьби зі СНІДом )) 77.33.1

2240 300,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 1 шт.. х 1 
день х 300 грн.

229 Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 
(послуги з оренди обладнання, оргтехніки в рамках проведення 
заходів спрямованих на поширення серед молоді здорового, 
безпечного та змістовного способу життя  (Всесвітній день 
боротьби зі СНІДом ))77.21.1

2240 1040,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            палатки 2 шт.. х 1 
день х 520 грн.

230 Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок ( оренда обладнання в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  Молодіжна акція "День пам"яті") 
82.30.1

2240 6000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            стенди 20 шт. х 1 
день х 300 грн.

231 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів (оренда обладнання в рамках проведення заходів 
з підтримки обдарованої молоді  Молодіжна акція "День пам"яті") 
77.29.1

2240 2300,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            стенди 20 шт. х 1 
день х 300 грн.

232 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна, н.в.і.у.  (оренда обладнання в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  Молодіжна акція "День пам"яті") 
77.39.1

2240 3500,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            сцени-подіуми 1 
шт. х 5 днів х 700 грн.



233 Послуги щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом 
(оренда обладнання в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді  Молодіжна акція "День пам"яті") 77.21.1

2240 1000,00 листопад П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           палатки 2 шт. х 1 
день х 500 грн.

234 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
(Міжнародний форум з прав людини)  )77.29.1

2240 5600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           акустична система 
1 шт. х 1 день х 4500 грн.; мікшерний пульт 1 шт. х 1 день 
х 800 грн.; мікрофони 2 шт. х 1 день х 150 грн.

235
Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді  (Міжнародний форум з прав людини )) 77.33.1

2240 1550,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 2 шт. х 1 
день х 300 грн., проектор 1 шт. х 1 день х 450 грн. ; фліп-
чарт 5 шт. х 1 день х 100 грн.

236 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна, н.в.і.у.  (оренда обладнання в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  (Міжнародний форум з прав 
людини)) 77.39.1

2240 6000,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            робочі стенди 20 
шт. х 1 день х 300 грн.

237 Послуги щодо письмового та усного перекладів   (оренда 
обладнання синхронного перекладу в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  (Міжнародний форум з прав 
людини)) 74.30.1

2240 11900,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           комплект цифрової 
конференц-системи 500 шт. х 1 день х 8 грн.; навушники 
500 грн. х 1 день х 10,60 грн.; пульт перекладачів 1 шт. х 
1 день х 700 грн. ; блок живлення 5 шт. х 1 день х 45 грн.; 
гарнітури перекладачів 2 шт. х 1 день х 100 грн.; 
передавач інфрачервоний 1 шт. х 1 день х 180 грн.; 
комплект "кабелі з"єднувальні" 1 шт. х 1 день х 245 грн.; 
подовжувач електричний 3 шт. х 1 день х 50 грн.; 
плазмова панель 1 шт. х 1 день х 900 грн. 

238 Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих 
виставок ( послуги з проведення форуму (модератори на секції)  в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді  
(Міжнародний форум з прав людини)) 82.30.1

2240 3500,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            модератори 5 чол. 
х 700 грн.

239 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
(круглий стіл на тему: Молодь проти корупції")  )77.29.1

2240 6100,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           акустична система 
1 шт. х 1 день х 4500 грн.; мікшерний пульт 1 шт. х 1 день 
х 800 грн.; мікрофони 2 шт. х 1 день х 175 грн.; проектор-
дисплей 1 шт. х 1 день х 450 грн.

240 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді  (круглий стіл на тему:" Молодь проти 
корупції")) 77.33.1

2240 900,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 2 шт. х 1 
день х 300 грн.,  фліп-чарт 3 шт. х 1 день х 100 грн.

241
Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-
будівельних машин і устаткування (Послуги з оренди обладнання, 
оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої 
молоді (круглий стіл на тему: "Молодь проти корупції") 77.32.1

2240 3000,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           робочі стенди 10 
шт. х 1 день х 300 грн.



242 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
(Дружній чемпіонат з футболу)  )77.29.1

2240 13700,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           акустична система 
1 шт. х 2 дні х 4500 грн.; мікшерний пульт 1 шт. х 2 дні х 
800 грн.; комплект комутації 1 шт. х 2 дні х 800 грн.; 
мікрофони 2 шт. х 2 дні х 150 грн.; проектор-дисплей 1 
шт. х 2 дні х 450 грн.

243 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді  (Дружній чемпіонат з футболу) 77.33.1

2240 1200,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 2 шт. х 2 
дні х 300 грн.

244
Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-
будівельних машин і устаткування (Послуги з оренди обладнання, 
оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої 
молоді (Дружній чемпіонат з футболу) 77.32.1

2240 3000,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           робочі стенди 10 
шт. х 1 день х 300 грн.

245 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна, н.в.і.у.  (оренда обладнання в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  (Дружній чемпіонат з футболу)) 
77.39.1

2240 3445,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           плазмова панель 2 
шт. х 1 день х 1722,50 грн.

246 Послуги фотографічні спеціалізовані, інші (  послуги з фотозйомки 
в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді ( 
Дружній чемпіонат з футболу) 74.20.2

2240 1600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            2чол. х  800 грн.

247  Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і 
телевізійних програм ( послуги відеозйомки в рамках проведення 
заходів з підтримки обдарованої молоді (Дружній чемпіонат з 
футболу) 59.11.1

2240 1400,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            1чол. х  1400 грн.

248 Послуги щодо прокату інших предметів особистого вжитку та 
побутових виробів ( послуги з оренди обладнання, оргтехніки в 
рамках проведення заходів з підтримки обдарованої молоді 
("Андріївські вечорниці для молоді)  )77.29.1

2240 12550,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           акустична система 
2 шт. х 1 день х 4500 грн.; мікшерний пульт 2 шт. х 1 день 
х 800 грн.; комплект  кабелів 2 шт. х 1 день х 250 грн.;  
подовжувач електричний  2 шт. х 1 день х 350 грн.; 
мікрофони 5 шт. х 1 день х 150 грн.

249 Послуги щодо оренди та лізингу конторських/офісних машин і 
устаткування (зокрема комп"ютерів)  ( послуги з оренди 
обладнання, оргтехніки в рамках проведення заходів з підтримки 
обдарованої молоді  ("Андріівські вечорниці для молоді") 77.33.1

2240 600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            ноутбук 2 шт. х 1 
день х 300 грн.

250 Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та 
майна, н.в.і.у.  (оренда обладнання в рамках проведення заходів з 
підтримки обдарованої молоді  ("Андріївські вечорниці для 
молоді") 77.39.1

2240 6850,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            плазмова панель 2 
шт. х 1 день х 1150 грн.; світловий прилад  2 шт. х 1 день 
х 240 грн.; світлове обладнання 8 шт. х 1 день х 375 грн.; 
пульт світловий 1 шт. х 1 день х 450 грн.; димогенератор 
1 шт. х 1 день х 620 грн.

251 Послуги артистів-виконавців ( послуги з організації та проведення 
заходів з підтримки обдарованої молоді  ("Андріївські вечорниці 
для молоді") 90.01.1

2240 4600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості            5 чол. х 1 день х 
600 грн.



252 Послуги фотографічні спеціалізовані, інші (  послуги з відео та 
фотозйомки в рамках проведення заходів з підтримки обдарованої 
молоді ( "Андріївські вечорниці для молоді") 74.20.2

2240 1600,00 грудень П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           25 чол. х 1 день х 
800 грн.

253 Послуги щодо оброблення данних, розміщення інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною інфроструктурою  (  
Послуги із розробки, розміщення на хостингу, наповнення та 
технічного обслуговування інформаційного веб-порталу " Твоя 
точка спорту") 63.11.1

2240 32000,00 листопад - 
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           1 веб-портал х 
32000 грн.

254 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взяття у лізинг 
нерухомості ( послуги з оренди конференц-залу в рамках 
проведення заходів із популярізації здорового способу життя в 
молодіжному середовищі "Твоя точка спорту") 68.20.1

2240 14000,00 листопад-
грудень

П.5 ч.1 ст.4 в редакції Закону про особливості  ч.1 ст.4 в 
редакції Закону про особливості           2 міс. х 7000 грн.

516454,00

255 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (Придбання квіткової 
продукції  в рамках реалізації програми  "Проведення конкурсу 
"Сім'я року" та вшанування сімей, які прожили в шлюбі 50 і більше 
років" та "Підтримка одиноких матерів і татусів, які самі виховують 
дітей")  01.19.2

2210 5400,00 (П"ять 
тисяч чотириста)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              36 
шт. х 150 грн.00 коп. 

256 Послуги щодо друкування, інші ( (Придбання дипломів  в рамках 
реалізації програми  "Проведення конкурсу "Сім'я року" та 
вшанування сімей, які прожили в шлюбі 50 і більше років" та 
"Підтримка одиноких матерів і татусів, які самі виховують дітей")  
18.12.1

2210 720,00 (Сімсот 
двадцять)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              36 
шт. х 20 грн.00 коп. 

257 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у ( (Придбання кубків  та рамок в 
рамках реалізації програми  "Проведення конкурсу Сім'я року" та 
вшанування сімей, які прожили в шлюбі 50 і більше років" та 
"Підтримка одиноких матерів і татусів, які самі виховують дітей" )  
22.29.2

2210 5450,00 (П"ять 
тисяч чотириста 

п"ятдесят)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості           
кубки    11 шт. х 250 грн.00 коп.; рамки 36 шт. х 75 грн.00 
коп.

258 Вироби канцелярські, паперові ( (Придбання фотоальбомів в рамках 
реалізації програми  "Проведення конкурсу Сім'я року" та 
вшанування сімей, які прожили в шлюбі 50 і більше років" та 
"Підтримка одиноких матерів і татусів, які самі виховують дітей" )  
17.23.1

2210 7920,00 (Сім 
тисяч дев"ятсот 
двадцять)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості           
фотоальбоми 36 шт. х 220 грн.00 коп.

259 Вироби паперові та картонні, інші  (Придбання папіру  в рамках 
реалізації програми  "Підтримка одиноких матерів і татусів, які самі 
виховують дітей")  17.29.1

2210 360,00 (Триста 
шістдесят)

червень П. 5 ч. І ст. 4 в редакції Закону Про особливості              4 
уп. х 90 грн.00 коп. 

19 850,00
КФК 150101

КФК 091107



260 Топографічно-геодезичні роботи зі складання топоплана М 1:500 
Дитячо-юнацької спортивної школи "Старт" на  бульв. Олексія 
Давидова, 10-12 у Дніпровському районі м. Києва

3142 5676,79 (П"ять 
тисяч шістсот 

сімдесят шість)

травень  ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013,  прийняті наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-
комунального 
господарства України від 05 липня 2013 року N 293              
топоплан М 1:500 земельної ділянки на бульв. 
О.Давидова, 10-12

261 Роботи по розробці проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Дитячо-юнацькій  спортивній школі "Старт" для 
реконструкції та експлуатації стадіону на бульв. О. Давидова, 10-12 
у дніпроавському районі  м. Києва

3142 89445,07 
(вісімдесят 

дев"ять тисяч 
чотириста сорок 

п"ять)

травень ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013,  прийняті наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-
комунального 
господарства України від 05 липня 2013 року N 293 
  проект відведення земель (1,85 га)  з виконанням 
підготовчих, обстежувальних та проектних робіт  на 
бульв. О. Давидова, 10-12

95121,86
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