ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
від 15.09.2014 N 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 РІК
Національний заповідник "Софія Київська", 02498145
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
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ДК 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (30197) Дрібне
канцелярське приладдя (Папір АЗ.А4. тека-реєстратор)

2210

13910,00

(Тринадцять тисяч дев'ятсот десять
ірн 00 коп.) з ПДВ

ДК 016:2010 (17.12.7) Папір і картон оброблені Д К 021:2015 (30192) Офісне приладдя
(Папір для факсу)

2210

60,00

(Шістдесят фн. 00 коп ) з ПДВ

Д К 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (22852) Теки з
файлами (Файли, плівка для ламінування, папка з файлами)

1896.00

(Одна тисяча вісімсот дев'яносто
шість фн 00 коп ) з ПДВ

1296 шт.

2210

ДК 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (30192) Офісне
приладдя (Заготовки бланків квитків на термострічці, касова стрічка)

2210

30000,00

(Тридцять Т И С Я Ч фн 00 коп ) 3
ПДВ

141000 шт.

ДК 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (22813) Бухгалтерські
книги (Книги РРО)

2210

1000.00

(Одна тисяча фн 00 коп ) з ПДВ

Д К 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (22850)
Швидкозшивачі та супутнє приладдя (Папка-швидкозшивач, папка на зав"язках)

2210

1059,00

(Одна тисяча п'ятдесят дев'Ять фн
00 коп ) з ПДВ

335 шт.

Д К 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (22830) Зошити (Книга
обліку 96 л.(тверда обкл.)

2210

914.50

(Дев ятсот чотирнадцять фн. 50
коп ) з ПДВ

25 шт.

157 п./ЗО шт.
2 шт.

10 шт.

ДК 016:2010 (20.52.1) Клеї Д К 021:2015 (24910) Клеї (Клей ІІВА. клей-олівець. клей для
плитки, клей гумовий, клей "Момент", клей полібутилметакрилат, клей аральдит 2020
тощо)

2210

3 1 7 1 .1 6

(Три тисячі сто сімдесят одна фн
16 коп ) з ПДВ

Д К 016:2010 (25.71.1 ) Вироби ножові і столові прибори Д К 021:2015 (39241) Ножі та
ножиці (Ножиці)

2210

125.00

(Сто двадцять п'Ять гри 00 коп.) з
ПДВ

5 шт.

2210

2980.00

(Дві тисячі дев'ятсот вісімдесят фн.
00 коп.) з ПДВ

625 шт.

34 шт./14
меш.

Д К 016:2010 (32.99.1) Убори наголовні захисні: ручки для писання та олівці, дошки,
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок,
штемпельні подушечки Д К 021:2015 (30192) Офісне приладдя (Олівці, кулькові ручки,
гелеві ручки, маркери, фломастери, ручки кулькові сувенірні, олівці сувенірні)

ДК 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (44424) Клейкі
стрічки (Скотч, самоклеюча грифельна плівка)

2210

1782,90

(Одна тисяча сімсот вісімдесят дві
грн. 90 коп.) з ПДВ

36 шт.

ДК 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (30197) Дрібне
канцелярське приладдя (Степлер)

2210

60,00

(Шістдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

3 шт.

2210

300,00

(Триста грн. 00 коп.) з ПДВ

19 шт.

2210

740,00

ДК 016:2010 (22.19.7) Вироби з вулканізованої Гуми, н. в. і. у.; гума тверда; вироби з
твердої гуми Д К 021:2015 (30192) Офісне приладдя (Гумка)

2210

180.00

ДК 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (22816) Папірці для
нотаток (Стікери-закладки)

2210

200,00

ДК 016:2010 (17.21.1) Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара
ДК 021:2015 (44617) Картонні коробки (Коробки для архіву документів)

2210

400.00

2210

66.00

(Шістдесят шість грн 00 коп ) 3
ПДВ

11 шт.

2210

388.00

(Триста вісімдесят вісім грн 00
коп ) з ПДВ

10 шт./З уп.

2210

6998.40

(Шість тисяч дев ятсот дев яносто
вісім грн 40 коп ) з ПДВ

62 шт./47 туб

2210

3498.80

(Три тисячі чотириста дев яносто
вісім грн. 80 коп.) з ПДВ

62 шт.

2210

1000.00

2210

2210,00

(Дві тисячі двісті десять грн 00
коп )з ПДВ

135 шт.

2210

6118,00

(Шість тисяч сто вісімнадцять грн
00 коп ) з ПДВ

343 шт.

ДК 016:2010 (20.41.4) Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення Д К 021:2015
(39811) Засоби для ароматизації та дезодорування приміщень (Освіжувач повітря)

2210

414.00

(Чотириста чотирнадцять грн. 00
коп.) з ПДВ

23 ні г.

Д К 016:2010 (20.41.4) Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення Д К 021:2015
(39812) 1Іоліролі та креми (Поліроль для меблів)

2210

61.00

(Шістдесят одна грн 00 коп ) з ПДВ

2 шт.

Д К 016:2010 (13.91.1) Тканини трикотажні машинного або ручного в’язання Д К 021:2015
(39525) Ганчірки для прибирання (Ганчірки для миття підлоги, серветки для витирання
пилу, насадка-чохол на швабру)

2210

3825,00

(Три тисячі вісімсот двадцять п"ять
грн 00 коп )з ПДВ

108 м.

Д К 016:2010 (22.22.1) Тара пластмасова Д К 021:2015 (19640) Поліетиленові мішки та
пакети для сміття (Мішки для сміття)

2210

5234,00

(ІТ'ять тисяч д в і с т і тридцять чотири
грн 00 коп.) з ІІДВ

270 уп.

ДК 016:2010 (20.30.2) Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила Д К 021:2015 (30192) Офісне приладдя (Коректор.фарба
штемпельна)
ДК 016:2010 (25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші Д К 021:2015 (30197) Дрібне
канцелярське приладдя (Скоби для степлера, канцелярські скріпки)

ДК 016:2010 (25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші Д К 021:2015 (30193)
Затискачі для папірців-записок (Зажими для паперу)
ДК 016:2010 (17.23.1) Вироби канцелярські, паперові Д К 021:2015 (30197) Дрібне
канцелярське приладдя (Кольровий папір)
ДК 016:2010 (20.30.2) Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила Д К 021:2015 (44812) Художні фарби (Акварельні фарби,
олійні фарби, білила, фарби "Гуаш")
Д К 016:2010 (32.91.1) Мітли та щітки Д К 021:2015 (37821) 1Іензлі для малювання
(Пензлики)
ДК 016:2010 (18.12.1) 1Іослуги щодо друкування, інші Д К 021:2015 (22410) Марки (Марки
поштові)
ДК 016:2010 (20.41.3) Мило, засоби мийні та засоби для чищення Д К 021:2015 (33711)
Парфуми та засоби гігієни (Мило рідке, мило туалетне, мило господарське)
Д К 016:2010 (20.41.3) Мило, засоби мийні та засоби для чищення Д К 021:2015 (39831)
Засоби для прання і миття (Засіб для миття скла, засіб для миття унітазів, універсальний
миючий засіб, чистячий порошок, білизна, пральний порошок)

(Сімсот сорок грн 00 коп.) з ПДВ
(Сто вісімдесят грн 00 коп ) з ПДВ

(Двісті ірн. 00 коп.) з ПДВ

(Чотириста грн. 00 коп ) з ПДВ

(Одна тисяча грн 00 коп ) з ПДВ

100 уп.
45 шт.
10 шт.
10 шт.

400 шт.

ДК 016:2010 (22.19.6) Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім
виготовлених з твердої гуми) Д К 021:2015 (18141) Робочі рукавиці (Гумові рукавиці)

2210

1960,00

(Одна тисяча дев'ятсот шістдесят
грн. 00 коп.) з ПДВ

110 пар

ДК 016:2010 (14.12.3) Одяг робочий, інший Д К 021:2015 (18141) Робочі рукавиці
(Рукавиці брезентові, рухавиці х/б)

2210

1500.00

(Одна тисяча п"ятсот грн. 00 коп.) з
ПДВ

130 пар

2210

4560,00

(Чотири тисячі п"ятсот шістдесят
грн. 00 коп.) з ПДВ

1140 шт.

2210

156,00

ДК 016:2010 (25.73.1) Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (39224) Мітли,
щітки та інше господарське приладдя (Совок+щітка)

2210

85.82

(Вісімдесят п"ять грн. 82 коп ) з
ПДВ

1 шт.

ДК 016:2010 (32.91.1) Мітли та щітки Д К 021:2015 (39224) Мітли, щітки та інше
господарське приладдя (Мітли березові, віники сорго, щітки, флейці)

2210

6295,00

(Шість тисяч двісті дев'яносто
п"ять грн. 00 коп.) з ПДВ

800 шт.

ДК 016:2010 (25.72.1) Замки та завіси Д К 021:2015 (44520) Замки, ключі та петлі. (Замки
різні, серцевини до замків)

2210

1556.00

(Одна тисяча п"ятсот п'ятдесят
шість грн 00 коп.) з ПДВ

5 шт.

Д К 016:2010 (21.20.2) Препарати фармацевтичні, інші Д К 021:2015 (33196) Аптечки
першої медичної допомоги (Аптечки різні)

2210

1352.00

(Одна тисяча триста п'ятдесят дві
грн 00 коп.) з ПДВ

26 шт.

Д К 016:2010 (22.19.7) Вироби з вулканізованої гуми. н. в. і. у.; гума тверда; вироби з
твердої гуми Д К 021:2015 (33683) Гумові покриття (Килимки гумові)

2210

875,00

(Вісімсот сімдесят п'Ять грн. 00
коп.) з ПДВ

5 шт.

Д К 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (44511) Ручні
знаряддя (Лопата снігова пластмасова)

2210

0.90

(Нуль грн. 90 коп.) з ПДВ

4 шт.

Д К 016:2010 (22.29.2) Вироби пластмасові інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (16810) Частини для
сільськогосподарської техніки (Ліска косильна для гримера)

2210

900.00

(Дев'ятсот грн 00 коп.) з ПДВ

30 шт.

Д К 016:2010 (25.73.3) Інструменти ручні, інші Д К 021:2015 (39224) Мітли, щітки та інше
господарське приладдя (Щ ітка з плетеної проволоки)

2210

2 2 2 .1 0

(Двісті двадцять дві грн 10 коп.) з
ПДВ

8 шт.

ДК 016:2010 (23.91.1) Вироби абразивні Д К 021:2015 (14810) Абразивні вироби (Круги
відрізні, шліфувальні круги, шліфувальна шкірка)

2210

1584.60

(Одна тисяча п'ятсот вісімдесят
чотири грн. 60 коп.) з ПДВ

20 шт./0.4м.

Д К 016:2010 (24.10.5) Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним або іншим
покривом і прокат плаский зі швидкорізальної сталі та кремнієвої електротехнічної сталі
Д К 021:2015 (44170) Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними
матеріалами (Лист оцинкований)

2210

144.90

(Сто сорок чотири грн 90 коп.) з
ПДВ

1 лист

Д К 016:2010 (16.21.1) Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої
деревини; плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих
матеріалів Д К 021:2015 (44191) Дерев'яні конструкційні матеріали різні (Фанера, вагонка
дерев"яна. лиштва зрощена, рейка стругана, лист ДВІ), щит меблевий, плита ОБВ)

2210

6560,46

(Шість тисяч п'ятсот шістдесят грн.
46 коп ) з ПДВ

7 листів

2210

45000.00

(Сорок п'Ять тисяч грн 00 коп ) з
ПДВ

2250 л.

2210

16000.00

(Шістнадцять тисяч грн 00 коп.) з
ПДВ

2210

2288.82

(Дві тисячі двісті вісімдесят
грн 82 коп.) з ПДВ

ДК 016:2010 (17.22.1) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція Д К 021:2015
(33761) Туалетний папір
ДК 016:2010 (13.92.2) Вироби текстильні готові, інші Д К 021:2015 (39224) Мітли, щітки та
інше господарське приладдя (Губки)

Д К 016:2010 (19.20.2) Паливо рідинне га газ; оливи мастильні Д К 021:2015 (09132) Бензин
(Бензин)
Д К 016:2010 (19.20.2) 1Іаливо рідинне та газ; оливи мастильні Д К 021:2015 (09134)
Газойлі (Дизельне паливо)
ДК 016:2010 (19.20.2) Паливо рідинне га газ; оливи мастильні Д К 021:2015 (09211)
Мастильні оливи та мастильні матеріали (Моторна олива)

(Сто п'ятдесят шість грн 00
ПДВ

К О П .)

3

12 шт.

1 0 0 0

ВІСІМ
10

л.

л.

ДК 016:2010 (29.32.3) Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. ДК
021:2015 (34330) Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів (Запасні частини)

2210

350.00

Д К 016:2010 (23.42.1) Вироби санітарно-технічні керамічні Д К 021:2015 (44411) Санітарна
техніка (Умивальник, унітаз)

2210

2531.64

(Дві тисячі гГятсот тридцять одна
грн. 64 коп.) з ПДВ

2 шт.

2210

269,22

(Двісті шістдесят дев"ять грн. 22
коп.) з ПДВ

7 шт.

2210

199,32

ДК 016:2010 (25.12.1) Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві Д К 021:2015
(44221) Вікна, двері та супутні вироби (Дверцята металеві)

2210

571,00

(П'ятсот сімдесят одна грн. 00 коп.)
з ПДВ

2 шт.

ДК 016:2010 (23.51.1) Цемент Д К 021:2015 (44111) Будівельні матеріали (Цемент)

2210

2141,24

(Дві тисячі сто сорок одна грн. 24
коп.) з ПДВ

440 кг.

ДК 016:2010 (23.52.1) Вапно негашене. гашене та гідравлічне Д К 021:2015 (24213) Гашене
вапно (Гашене вапно, вапняний розчин)

2210

8000,40

(Вісім тисяч грн. 40 коп ) з ПДВ

5228 кг.

Д К 016:2010 (23.64.1) Розчини будівельні Д К 021:2015 (44831) Мастики, шпаклівки,
замазки (Шпаклівка)

2210

3908,94

(Три тисячі дев'ятсот вісім грн. 94
коп.) з ПДВ

400 кг./16
меш.

ДК 016:2010 (23.64.1) Розчини будівельні Д К 021:2015 (44111) Будівельні матеріали
(Грунтовка, грунтовка глибокопроникаюча. грунтовка антисольова )

2210

7600,36

Д К 016:2010 (20.30.1) Фарби та лаки на основі полімерів Д К 021:2015 (44111) Будівельні
матеріали (Фарба в асортименті)

2210

11639.58

ДК 016:2010 (20.12.2) Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні похідні; речовини
фарбувальні, н.в.і.у. Д К 021:2015 (24200) Барвники та пігменти (Пігмент для фарби, сажа)

2210

Д К 016:2010 (20.59.5) Продукти хімічні різноманітні Д К 021:2015 (44111) Будівельні
матеріали (Антисептик, універсальний гідрофобізатор, емульсія еластична)

Д К 016:2010 (22.21.2) Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові Д К 021:2015
(44163) Труби та арматура (Насадка, відвід, редукція, труба з розтрубом, шланг для води,
коліно)
ДК 016:2010 (28.14.1) Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів,
резервуарів, цистерн і подібних виробів Д К 021:2015 (42130) Арматура трубопровідна:
крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (3"єднувач обжимний)

(Триста п’ятдесят гри. 00 коп.) з

пдв

(Сто дев'яносто дев"ять грн. 32
коп.) з ПДВ

(Сім тисяч шістсот грн. 36 коп.) 3

пдв
(Одинадцять тисяч шістсот
тридцять дев'ять грн. 58 коп ) з

4 шт.

4 шт.

132 л.

плв

390 кг./19
банк.

1687.60

(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім
грн 60 коп.) з ПДВ

25 шт./З.бЗ кг.

2210

2382.25

(Дві тисячі триста вісімдесят дві
грн 25 коп.) з ПДВ

10 л.

Д К 016:2010 (20.59.5) Продукти хімічні різноманітні Д К 021:2015 (44832) Розчинники
(Оліфа, скіпідар. пінен, етилацетат, змивка тощо)

2210

2143,61

(Дві тисячі сто сорок три грн 61
коп.) з ПДВ

78 л.

ДК 016:2010 (20.30.1) Фарби та лаки на основі полімерів Д К 021:2015 (44820) Лаки (Лак.
лак акриловий, протигрибковий лак. лак фасадний)

2210

2974,00

(Дві тисячі дев ятсот сімдесят
чотири грн. 00 коп.) з ПДВ

50 кг.

Д К 016:2010 (25.94.1) Вироби кріпильні та гвинтонарізні Д К 021:2015 (44530) Кріпильні
деталі (Шурупи, саморізи тощо)

2210

3745.91

(Три тисячі сімсот сорок п"ять грн.
91 коп.) з ПДВ

7410 шт.

2210

1785,40

(Одна тисяча сімсот вісімдесят
п"ять грн 40 коп.) з ПДВ

30 од.

2210

4585.92

(Чотири тисячі п’ятсот вісімдесят
п’ять грн 92 коп.) з ПДВ

120 м.

2210

99.00

(Дев'яносто дев ять грн. 00
ПДВ

2 уп.

Д К 016:2010 (25.73.3) інструменти ручні, інші Д К 021:2015 (44512) Ручні інструменти
різні (Інструменти)
Д К 016:2010 (24.32.1) Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, без покриву,
завширшки менше ніж 600 мм Д К 021:2015 (44212) Конструкційні вироби та їх частини,
крім збірних споруд (Кутник сталевий, полоса сталева)
Д К 016:2010 (27.90.1) Устатковання електричне, інше, та його частини Д К 021:2015
(31660) Вугільні електроди (Електроди)

К О П .)

3

Д К 016:2010 (25.11.2) Вироби конструкційні металеві та їхні частини Д К 021:2015 (44112)
Будівельні конструкції різні (Спецпланка, коньок простий)
Д К 016:2010 (27.32.1) Проводи та кабелі електронні й електричні, інші Д К 021:2015
(44320) Кабелі та супутня продукція (Кабель різний)
ДК 016:2010 (27.33.1) Пристрої електромонтажні Д К 021:2015 (31224) 3"єднувачі та
контактні елементи (Розетки, вимикачі)
ДК 016:2010 (27.33.1) Пристрої електромонтажні Д К 021:2015 (31532) Частини до
світильників та освітлювальної арматури (Стартери, патрони, комплект для LED стрічки,
трансформатор пластиковий)

2210

5370,00

(П'ять тисяч триста сімдесят гри. 00
коп.) з ПДВ

36 шт.

2210

848,77

(Вісімсотсорок вісім гри. 77 коп.) 3
ПДВ

100 м.

2210

516,41

(П'ятсот шістнадцять грн. 41 коп.) з
ПДВ

10 шт.

2210

725,77

(Сімсот двадцять п"ять грн. 77 коп.)
з ПДВ

10 шт.

ДК 016:2010 (27.40.1) Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові ДК
021:2015 (31500) Освітлювальне обладнання та електричні лампи (Лампи енергозберігаючі
різні)

2210

3967,79

(Три тисячі дев'ятсот шістдесят сім
грн. 79 коп.) з ПДВ

50 шт.

ДК 016:2010 (27.40.3) Лампи та світильники, інші Д К 021:2015 (31500) Освітлювальне
обладнання та електричні лампи (Світильник)

2210

2999.00

(Дві тисячі дев'ятсот дев'яносто
дев'Ять грн. 00 коп.) з ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (26.30.2) Апаратура електрична для проводового телефонного чи
телеграфного зв'язку; відеофони Д К 021:2015 (32413) Маршрутизатори (WI-FI роутери)

2210

2850.00

(Дві тисячі вісімсот п'ятдесят грн.
00 коп ) з ПДВ

5 шт.

ДК 016:2010 (27.40.3) Лампи та світильники, інші Д К 021:2015 (31500) Освітлювальне
обладнання та електричні лампи (Стрічка світлодіодна)

2210

91.26

(Дев’яносто одна грн 26 коп.) з
ПДВ

1 пог.м.

ДК 016:2010 (26.20.2) Блоки пам"яті та інші запам'ятовувальні пристрої Д К 021:2015
(30233) Пристрої для зберігання та зчитування даних (Зовнішній пристрій накопичення
даних)

2210

5000.00

(П’Ять тисяч грн. 00 коп ) з ПДВ

3 шт.

ДК 016:2010 (18.12.1) Послуги щодо друкування, інші Д К 021:2015 (79820) Послуги
пов"язані з друком (Афіші,банери, вивіски)

2210

7978,00

(Сім тисяч дев ятсот сімдесят вісім
грн 00 коп.) з ПДВ

22 шт.

2210

9960.00

(Дев'Ять тисяч дев'ятсот шістдесят
грн. 00 коп ) з ПДВ

580 шт.

2210

1620.00

(Одна тисяча шістсот двадцять грн
00 коп ) з ПДВ

180 шт.

2210

720.00

(Сімсот двадцять грн. 00 коп.) з
ПДВ

30 шт.

2210

6000.00

(Шість тисяч грн 00 коп.) з ПДВ

60 шт.

2210

4900.00

(Чотири тисячи дев ятсот грн 00
коп ) з ПДВ

80 шт.

2210

3000.00

(Три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

300 шт.

2210

600.00

(Шістсот грн 00 коп ) з ПДВ

40 шт.

ДК 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (31630) Магніти (Сувенірні
комплекти магнітів, магніти)
Д К 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (18930) Мішки та пакети
(Пакети сувенірні)
Д К 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (39225) Запальнички, вироби із
горючих матеріалів, піротехнічні вироби, сірники, рідкий та скраплений газ (Свічки
сувенірні)
Д К 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші, н. в. і. у. Д К 021:2015 (22841) Альбоми для колекцій
(Фотоальбоми)
Д К 016:2010 (58.11.1) Книжки друковані ДК 021:2015 (22100) Друковані книги, брошури
та проспекти (Книги, путівники)
Д К 016:2010 (58.19.1) Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші Д К 021:2015
(22300) 1Іоштові та вітальні листівки й інша друкована продукція (Листівки, комплекти
листівок)
Д К 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (19520) Пластмасові вироби
(Брелки)

Д К 016:2010 (20.14.6) Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні;
сполуки органічні, інші Д К 021:2015 (09222) Спеціальні бензини (Уайт-спірит)

2210

200,00

(Двісті грн. 00 коп.) з ПДВ

ДК 016:2010 (17.12.7) Папір і картон оброблені Д К 021:2015 (30197) Оброблений папір і
картон (Рівноміцний папір, міколентний папір, безкислотний картон)

2210

0,20

(Нуль грн. 20 коп.) з ПДВ

2210

738,31

(Сімсот тридцять вісім грн. 31 коп.)
з ПДВ

5 кг.

2210

288.00

(Двісті вісімдесят вісім грн. 00 коп.)
з ПДВ

4,5 л.

2210

120.00

(Сто двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ

20 кг.

2210

321.44

(Триста двадцять одна грн. 44 коп.)
з ПДВ

2 кг.; 7 м.

2210

100.00

(Сто грн. 00 коп.) з ПДВ

20 шт.

2210

1700.00

(Одна тисяча сімсот грн. 00 коп ) з
ПДВ

20 кг.

Д К 016:2010 (20.15.7) Добрива, н. в. і. у. Д К 021:2015 (24400) Добрива та сполуки азоту
(Добрива для газону)

2210

2300.00

(Дві тисячі триста грн 00 коп ) з
ПДВ

50 кг.

Д К 016:2010 (58.14.1) Журнали та періодичні видання друковані Д К 021:2015 (22200)
Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали (Передплата
періодичних видань)

2210

10000,00

(Десять тисяч грн 00 коп ) з ПДВ

6 од.

ДК 016:2010 (25.11.2) Вироби конструкційні металеві та їхні частини Д К 021:2015 (44212)
Конструкційні вироби та їх частини, крім збірних споруд (Каркас штендера метал.)

2210

1100.00

(Одна тисяча сто грн. 00 коп ) з
ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (08.11.3) Крейда га некальцинований доломіт Д К 021:2015 (37822) Кольорова
крейда (Кольорова крейда (12 кольорів))

2210

150.00

(Сто п ятдесят грн 00 коп.) з ПДВ

5 уп.

ДК 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (39154) Виставкове обладнання
(Таблиця - стенд)

2210

300.00

(Триста грн. 00 коп ) з ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (23.19.2) Скло технічне та інше скло Д К 021:2015 (14820) Скло (Скло)

2210

800.00

(Вісімсот грн 00 коп.) з ПДВ

100 шт.

Д К 016:2010 (26.51.6) Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші Д К 021:2015 (38421) Лічильники води (Лічильник холодної води)

2210

4000.00

(Чотири тисячи грн 00 коп.) з ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (25.11.2) Вироби конструкційні металеві та їхні частини Д К 021:2015 (44316)
Решітки (Решітки на батареї (в нартексі Софійського собору))

2210

6000.00

(Шість тисяч грн 00 коп.) з І ІДВ

5 шт.

Д К 016:2010 (20.14.7) Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні Д К 021:2015
(24322) Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні;
жирні промислові спирти (Етиловий спирт)
ДК 016:2010 (20.14.6) Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні;
сполуки органічні, інші Д К 021:2015 (24326) Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та
ефіри (Ацетон)
ДК 016:2010 (23.52.2) Гіпс Д К 021:2015 (44921) Вапняк і гіпс (Гіпс)
Д К 016:2010 (21.20.2) Препарати фармацевтичні, інші Д К 021:2015 (33140) Медичні
матеріали (Вата медична, марля побутова)
Д К 016:2010 (32.99.5) Вироби, інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (33157) Газотерапевтичні та
респіраторні апарати (Маски-респіратори)
ДК 016:2010 (01.19.2) Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів Д К 021:2015 (03110)
Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва
(Насіння газонних трав)

2 Л.

Д К 016:2010 (25.99.2) Вироби з недорогоцінних металів, інші Д К 021:2015 (44431)
Накладки (Накладки на батареї)

2210

600,00

(Шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ

5 шт.

Д К 016:2010 (22.19.7) Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; гума тверда; вироби з
твердої гуми Д К 021:2015 (19510) Гумові вироби (Стрічка-герметик)

2210

2817,30

(Дві тисячі вісімсот сімнадцять грн.
ЗО коп.) з ПДВ

5 рул.

ДК 016:2010 (22.21.3) Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані
чи не з'єднані з іншими матеріалами Д К 021:2015 (39541) Канати, мотузки, шпагати та
сітки (Шнур)

2210

31,06

(Тридцять одна грн. 06 коп.) з ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (22.21.3) Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані
чи не з'єднані з іншими матеріалами Д К 021:2015 (30194) Точкові стікери та малярна
стрічка (Стрічка малярна)

2210

47,94

(Сорок сім грн. 94 коп.) з ПДВ

1 шт.

Д К 016:2010 (28.24.1) Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою;
інструмент ручний портативний із силовим урухомлювачем/приводом, інший Д К 021:2015
(42652) Електромеханічні ручні інструменти (Шліфувально - гравірувальний пристрій)

2210

568,00

(П'ятсот шістдесят вісім грн 00
коп.) з ПДВ

1 шт.

Всього по коду 2210

325578,00

Д К 016:2010 (84.24.1) Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки Д К
021:2015 (79713) Послуги з охорони об'єктів та особистої охорони (Послуги з
обслуговування сигналізації та фізичної охорони об'єктів заповідника)

2240

190326.64

(Сто дев'яносто тисяч триста
двадцять шість грн. 64 коп.) з ПДВ

20%

Д К 016:2010 (38.11.6) Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів ДК
021:2015 (90513) Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація
(Вивіз твердих, побутових та великогабаритних відходів, вивіз скошеної трави та листя)

2240

40947.00

(Сорок тисяч дев'ятсот сорок сім
грн. 00 коп.) з ПДВ

238 м.куб

2240

25000.00

(Двадцять п'Ять тисяч грн. 00 коп )
з ПДВ

2 од.

2240

7200.00

(Сім тисяч двісті грн 00
ПДВ

2240

40800.00

(Сорок тисяч вісімсот грн. 00
ПДВ

2240

3600.00

(Три тисячі шістсот грн. 00
ПДВ

2240

4200,00

(Чотири тисячі двісті грн. 00
ПДВ

2240

41575.00

Д К 016:2010 (45.20.1) Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів Д К 021:2015 (50112) Послуги з ремонту і
технічного обслуговування автомобілів (Технічне обслуговування та ремонт транспортних
засобів)
Д К 016:2010 (45.20.1) Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних засобів Д К 021:2015 (71631) Послуги з технічного
огляде (Передоейсовий (післяоейсовий) огляд транспортних засобів)
Д К 016:2010 (61.10.1) Послуги щодо передавання даних і повідомлень Д К 021:2015
(64211) І Іослуги громадського телефонного зв’язку (Послуги телефонного зв"язку)
Д К 016:2010 (61.20.3) Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового зв'язку
Д К 021:2015 (64212) Послуги мобільного телефонного зв’язку (Мобільний зв"язок для
касових апаратів)
Д К 016:2010 (61.20.4) Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами Д К 021:2015
(72411) Постачальники Інтернет-послуг (Доступ до мережі Інтернет)
Д К 016:2010 (62.02.2) Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного
забезпечення Д К 021:2015 (72261) Послуги з обслуговування програмного забезпечення
(Супроводження програмного забезпечення "Зведена звітність по бюджетним коштам по
бюджетним підвідомчим установам",Інформаційні та сервісні послуги по налагодженню та
супроводженню бухгалтерського програмного забезпечення ( ІС: 1Іідприємство. Парус.
ЛІГА:ЗАКОН), супроводження програми АВК 5. НІР)

К О П .)

3

12 міс.

К О П .) 3

К О П .)

3

КОП

)3

(Сорок одна тисяча п'Ятсот сімдесят
п'Ять грн. 00 коп.) з ПДВ

12 міс.

12 міс.

12 міс.

12 міс.

ДК 016:2010 (63.12.1) Розміщування інформації на веб-порталі Д К 021:2015 (72415)
Постачальники послуг з веб-хостингу (Підтримка сайту на сервері (хостинг))
ДК 016:2010 (63.12.1) Розміщування інформації на веб-поргалі Д К 021:2015 (64216)
Послуги систем електронної передачі електронних повідомлень та інформації
(використання платного сервісу "Кабінет замовника" на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань державних закупівель, розміщення термінового оголошення на веб-порталі
Уповноваженого органу )

(Дві тисячі шістсот грн. 00

КОП.)

3

1 договір

2240

2600,00

2240

4680,00

(Чотири тисячі шістсот вісімдесят
грн. 00 коп.) з ПДВ

12 міс.

ДК 016:2010 (64.11.1) Послуги центрального банку Д К 021:2015 (66111) Послуги
центральних банків (Послуги банку)

2240

24000,00

(Двадцять чотири тисячі грн. 00
коп.) з ПДВ

12 міс.

ДК 016:2010 (64.11.1) Послуги центрального банку Д К 021:2015 (66170) Послуги з
надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги
(Послуги еквайрінгу)

2240

10800,00

(Десять тисяч вісімсот грн 00 коп.)
з ПДВ

12 міс.

Д К 016:2010 (65.12.1) Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування
здоров'я Д К 021:2015 (66512) Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування
здоров"я (Страхування водіїв від нащасних випадків на транспорті)

2240

368.00

(Триста шістдесят вісім грн 00
коп.) з ПДВ

2 ос.

Д К 016:2010 (65.12.2) Послуги щодо страхування автотранспорту Д К 021:2015 (66514)
Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування (Оплата послуг із
обов'язкового страхування наземних транспортних засобів)

2240

2157,00

(Дві тисячі сто п'ятдесят сім грн
00 коп. )з ПДВ

2 од.

ДК 016:2010 (68.20.1) Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг
нерухомості Д К 021:2015 (70210) Послуги з надання в оренду чи лізингу житлової
нерухомості (Оренда приміщення , експлуатаційні витрати (приміщення по
вул.Золотоворітська,8/4))

2240

1801,20

(Одна тисяча вісімсот одна грн. 20
коп ) з ПДВ

12 міс.

ДК 016:2010 (81.29.1) Послуги щодо очищування, інші Д К 021:2015 (90921) Послуги з
дезінфікування та витравлювання (Послуги з проведення дезинфекції)

2240

6560,00

(Шість тисяч п'ятсот шістдесят грн
00 коп ) з ПДВ

12 міс.

Д К 016:2010 (81.29.1) Послуги щодо очищування, інші Д К 021:2015 (90610) Послуги з
прибирання та підмітання вулиць (Прибирання прибудинкової території (Десятинна)

2240

515.00

Д К 016:2010 (65.12.4) Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек ДК
021:2015 (66515) Послуги зі страхування від шкоди чи збитків (Страхування орендованого
приміщення по вул.Золотоворітська,8/4 (59,5 кв.м.). страхування виставкових експонатів)

2240

6500,80

(Шість тисяч п'Ятсот грн. 80 коп.) з
ПДВ

2 договори

2240

30000.00

(Тридцять тисяч грн 00 коп ) з ПДВ

100 од.

2240

4500,00

(Чотири тисячі п’Ятсот грн 00 коп.)
з ПДВ

3 шт.

2240

10000,00

(Десять тисяч грн. 00 коп ) з ПДВ

1 шт.

2240

35000.00

(Тридцять п’Ять тисяч грн 00 коп
з ПДВ

Д К 016:2010 (95.11.1) Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткованая Д К
021:2015 (50310) Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Ремонт та
обслуговування офісної техніки)
Д К 016:2010 (95.22.1) Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання
домашнього та садового вжитку Д К 021:2015 (50530) Послуги з ремонту і технічного
обслуговування техніки (Ремонт та обслуговування тримерів, газонокосарок)
Д К 016:2010 (95.24.1) Ремонтування меблів і домашнього начиння Д К 021:2015 (50850)
Послуги з ремонту і технічного обслуговування меблів (Ремонт експозиційного
обладнання)
Д К 016:2010 (33.13.1) Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання ДК 021:2015 (72253) 1Іослуги з підтримки користувачів та з технічної
підтримки (Обслуговування реєстраторів розрахункових операцій)

пдв

(П"ятсот п’ятнадцять грн. 00 коп.) з

пдв

)

12 міс.

12 міс.

Д К 016:2010 (58.29.1) Програмне забезпечення системне на фізичних носіях Д К 021:2015
(48000) Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи (Придбання
ліцензійного програмного забезпечення)

2240

7062,00

(Сім тисяч шістдесят дві грн. 00
коп.) з ПДВ

4 шт.

Д К 016:2010 (81.21.1) Послуги щодо загального очищування будівель Д К 021:2015 (90641)
Послуги з очищення стічних канав (Чищення ринв)

2240

6058,00

(Шість тисяч п'ятдесят вісім грн. 00
коп.) з ПДВ

5 разів

Д К 016:2010 (71.20.1) Послуги щодо технічного випробовування й аналізування Д К
021:2015 (71319) Експертні послуги (Експертиза якості дорогоцінних металів та
коштовного каміння)

2240

200,00

(Двісті грн. 00 коп.) з ПДВ

20 од.

ДК 016:2010 (53.10.1) Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних
послуг Д К 021:2015 (64110) Поштові послуги (Поштові послуги)

2240

1200.00

(Одна тисяча двісті грн. 00 коп.) з
ПДВ

12 міс.

ДК 016:2010 (33.13.1) Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання Д К 021:2015 (50410) Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Повірка вагів, лічильників та
манометрів)

2240

4800.00

(Чотири тисячі вісімсот грн. 00
коп.) з ПДВ

3 договори

ДК 016:2010 (71.20.1) Послуги щодо технічного випробовування й аналізування Д К
021:2015 (50720) Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального
опалення (Підготовка до опалювального періоду)

2240

35000.00

(Тридцять п"ять тисяч грн 00 коп
з ПДВ

ДК 016:2010 (33.14.1) Ремонтування та технічне обслуг овування іншою електричного
устатковання Д К 021:2015 (50532) Послуги з ремонту і технічного обслуговування
електричної техніки, апаратури та супутньою обладнання (Поточний ремонт
електрощитових та обладнання)

2240

16000.00

(Шістнадцять тисяч грн. 00 коп ) з
ПДВ

1 договір

ДК 016:2010 (33.12.2) Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання
спеціальної призначеності Д К 021:2015 (50413) Послуги з ремонту і технічного
обслуговування протипожежного обладнання (Перезарядка вогнегасників)

2240

4278.00

(Чотири тисячі двісті сімдесят вісім
ірн. 00 коп.) з ПДВ

93 шт.

ДК 016:2010 (38.22.1) Обробляння ядерних та інших небезпечних відходів Д К 021:2015
(90510) Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Утилізація електроламп, акумуляторів
тощо)

2240

5000.00

(П”ять тисяч ірн 00 коп.) з ПДВ

500 шт.

ДК 016:2010 (90.04.1) Послуги, пов'язані з закладами культурно-мистецької призначеності
ДК 021:2015 (72212) Послуги з розробки комунікаційного та мультимедійного
програмного забезпечення (Створення системи мультимовного аудіовізуальног о супроводу
огляду Києва Х-ХІІ ст. у Софійському соборі)

2240

25000.00

(Двадцять п"ять тисяч грн 00 коп.)
з ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (49.41.1) Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами ДК
021:2015 (63521) Послуги агентств вантажних перевезень (Перевезення та монтаж
виставкових експонатів)

2240

15000.00

(П’ятнадцять тисяч грн 00 коп.) з
ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (77.32.1) Послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженернобудівельних машин і устатковання Д К 021:2015 (45510) Прокат підіймальних кранів із
оператором (Оренда автопідіймача)

2240

4000.00

(Чотири тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ

2 зміни

Д К 016:2010 (82.30.1) Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих
виставок Д К 021:2015 (79951) Послуги з організації семінарів (Організація та
обслуговування наукової конференції)

2240

10000.00

(Десять тисяч грн 00 коп ) з ПДВ

1 договір

)

1 договір

ДК 016:2010 (81.30.1) Послуги щодо благоустрою території Д К 021:2015 (77211) Послуги з
догляду за деревами (Видалення омели, обстеження аварійних дерев)

2240

3100,00

( Гри тисячи сто грн. 00 коп.) з ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (81.30.1) Послуги щодо благоустрою території Д К 021:2015 (77310) Послуги з
озеленення територій та утримання зелених насаджень (Проведення інвентаризації
зелених насаджень в Заповіднику та Кирилівській церкві)

2240

70000,00

(Сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (68.31.1) Послуги агенств нерухомості Д К 021:2015 (71319) Експертні
послуги (Експертна грошова оцінка земельної ділянки, грошова оцінка пам"яток та
будівель, послуги з проведення оцінки приміщень)

2240

62500,00

(Шістдесят дві тисячі п'ятсот грн.
00 коп.) з ПДВ

3 договора

Д К 016:2010 (71.12.1) Послуги інженерні Д К 021:2015 (71000) Ахітектурні, будівельні,
інженерні та інспекційні послуги (Обстеження технічного стану несучих конструкцій
перекриття (цегляне склепіння та балки) під підлогою 1 поверху центрального і північного
нефів Трапезної)

2240

25575.00

(Двадцять п"ять тисяч п"ятсот
сімдесят п"ять грн. 00 коп.) з ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (82.11.1) Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані Д К
021:2015 (70332) Послуги у сфері нежитлової власності (Оформлення технічних паспортів
на об"екти Заповідника, оформлення документів на право власності на об"єкти
Заповідника)

2240

12642.00

(Дванадцять тисяч шістсот сорок дві
грн. 00 коп.) з ПДВ

2 об'єкти

Д К 016:2010 (43.39.1) Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні,
інші Д К 021:2015 (45443) Фасадні роботи (Проведення поточного ремонту фасаду західної
прибудови Будинку митрополита)

2240

47500.00

(Сорок сім тисяч п'ятсот грн 00
коп.) з ПДВ

1 договір

(Чотири тисячі вісімсот грн 00
коп.) з ПДВ

12 міс.

Всього по коду 2240
Д К 016:2010 (26.12.3) Картки з убудованою мікросхемою ("ьтагТ'-картки) Д К 021:2015
(31712) Мікроелектронні машини й апарати та мікросистеми (Проїзний квиток)

848045,64
2250

Всього по коду 2250

4800.00
4800,00

Д К 016:2010 (35.30.1) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води Д К 021:2015
(09320) Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Оплата теплопостачання)

2271

221532.20

(Двісті двадцять одна тисяча
іГ'ятсот тридцять дві грн. 20 коп.) 3
ПДВ

6 міс.

Д К 016:2010 (36.00.2) Обробляння та розподіляння води трубопроводами Д К 021:2015
(65130) Експлуатування систем водопостачання (Оплата водопостачання та
водовідведення)

2272

80800.00

(Вісімдесят тисяч вісімсот грн. 00
коп.) з ПДВ

9300.2 м3

ДК 016:2010 (35.11.1) Енергія електрична Д К 021:2015 (09310) Електрична енергія
(Оплата електроенергії)

2273

2177.46

(Дві тисячі сто сімдесят сім грн 46
коп ) з ПДВ

1141.7 кВт

Всього по коду 2270

304509,66

Д К 015-97 (1.1.04.00.06) Гідрогеологія Д К 021:2015 (71351) Послуги з геологічного,
геофізичного та інших видів наукової розвідки (Моніторинг стану пам"яток (моніторинг
ширини розкриття тріщин на спорудах, моніторинг за рівнем грунтових вод в
спостережних свердловинах таоб"ємній вологості грунтів на гідрофізичних кущах)

2281

30000.00

(Тридцять тисяч грн 00 коп ) з ПДВ

1 договір

Д К 016:2010 (85.59.1) Послуги освітянські, інші. н. в. і. у. Д К 021:2015 (80410) Послуги
різних навчальних закладів (Навчання членів комітету з конкурсних торгів, навчання
працівників з охорони праці)

2282

5000.00

(П”ять тисяч грн 00 коп.) з ПДВ

6 ос.

ДК 016:2010 (90.04.1) Послуги, пов'язані з закладами культурно-мистецької призначеності
ДК 021:2015 (92300) Розважальні послуги (Проведення міжнародного культурномистецького фестивалю "Анна Фест")
Всього по коду 2280
Сплата податку на додану вартість та інших платежів до бюджету відповідно до
законодавства

2282

100000,00

(Сто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

11 договорів

(Один мільйон двісті тисяч грн. 00
коп.) без ПДВ

12 міс.

135000,00
2800

1200000,00
1200000,00

Всього по коду 2800
ДК 016:2010 (31.09.1) Меблі, інші Д К 021:2015 (39132) Шафи-картотеки (Шафи для
зберігання графічних творів)

3110

15000,00

(П'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) з
ПДВ

2 шт.

Д К 016:2010 (28.23.1) Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні ДК
021:2015 (30142) Касові апарати (Фіскальний реєстратор)

3110

24900,00

(Двадцять чотири тисячі дев'ятсот
грн 00 коп.) з ПДВ

3 шт.

39900,00

Всього по коду 3110
Д СТУ Б Д .1 .1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Розробка проектно-кошторисної документації "Робоча документація" "Трасування
фундаментів церкви XI ст. (Мілеєвської церкви), яка знаходиться по вул.Володимирська.
24 у Шевченківському районі м. Києва на підставі скоригованого генерального плану
території ансамблю Софійського собору)

3142

50000,00

(П'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) з
ПДВ

1 проект

Д СТУ Б Д .1 .1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Розробка проектно-кошторисної документації на виконання робіт з улаштування
блискавкозахисту в ході проведення реставрації пам"ятки архітектури XVIII ст. Наріжної
башти мурів)

3143

5600,00

(П'Ять тисяч шістсот грн. 00 коп.) з
ПДВ

1 проект

ДБН А.2.1-1-2014; ДК 021:2015 (71510) Послуги у сфері інженерно-геологічних
вишукувань (Інженерно-геологічні вишукування в ході проведення реставрації пам"ятки
архітектури XVIII ст. Наріжної башти мурів)

3143

7500,00

(Сім тисяч п’Ятсот грн. 00 коп.) з
ПДВ

1 звіт

Д СТУ Б Д .1 .1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Розробка проектно-кошторисної документації на реставрацію гіам"ятки архітектури XVIII
ст. Наріжної баніти мурів)

3143

100000,00

(Сто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ

1 проект

Д БН А.2.1-1-2014; Д К 021:2015 (71250) Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
(Проведення інженерно-геодезичних вишукувань на території Кирилівської церкви з
складанням топографічного плану в М 1:500 в ході проведення реставрації пам"ятки
архітектури XVIII ст. Наріжної башти мурів)

3143

3700,00

( Гри тисячі сімсот грн 00 коп.) 3
ПДВ

1 план

Д СТУ Б Д .1 .1-1:2013; Д К 021:2015 (71250) Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
(Проведення експертизи документації)

3143

3200,00

(Три тисячі двісті грн 00 коп.) 3
ПДВ

1 договір

Д СТУ Б Д .1 .1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Перерахунок кошторисної документації згідно чинного ДСТУ на протиаварійні та
ремонтно-реставраційні роботи даху та покрівлі Андріївської церкви Національного
заповідника "Софія Київська")

3143

3454.80

(Три тисячі чотириста п'ятдесят
чотири грн 80 коп.) з ПДВ

1 договір

Д СТУ Б Д .1 .1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Розробка проекту стадії "Робоча документація" для влаштування огорожі церкви, в
процесі виконання протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт Андріївської церкви
Національного заповідника "Софія Київська", яка знаходиться на Андріївському узвозі, 23
у Подільському районі м.Києва)

3143

9520,80

(Дев'ять тисяч п’ятсот двадцять грн
80 коп.)

1 договір

Д БН А.2.2-2000; ДК 021:2015 (71520) Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
(Здійснення авторського нагляду в 2016 р. за проведенням протиаварійних та ремонтнореставраційних робіт на фасадах, покрівлі та центральних сходах Андріївської церкви
Національного заповідника "Софія Київська" на Андріївському узвозі, 26 у Подільському
районі м.Києва)

3143

52530.00

(П'ятдесят дві тисячі п'ятсот
тридцять грн. 00 коп.) з ПДВ

І договір

Д СТУ Б Д .1 .1-1:2013; Д К 021:2015 (71250) Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
(Проведення експертизи документації)

3143

10000.00

(Десять тисяч гривень) з ПДВ

1 договір

Д СТУ Б Д. 1.1-7:2013; Д К 021:2015 (71320) Послуги з інженерного проектування
(Перерахунок кошторисної документації згідно ДСТУ на ремонтно-реставраційні роботи
на зовнішніх інженерних мережах та улаштування зовнішнього архітектурнодекоративного освітлення на Андріївській церкві Національного заповідника "Софія
Київська" в ціни 2016 р.

3143

3000.00

(Три тисячі гривень) з ПДВ

1 договір

Д БН А.2.2-2000; ДК 021:2015 (71520) Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
(Здійснення авторського нагляду)

3143

15000.00

(П’ятнадцять тисяч гривень) з 1ІДВ

1 договір

Д СТУ Б Д .1 .1-1:2013; Д К 021:2015 (71250) Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
(Проведення експертизи документації)

3143

10000,00

(Десять тисяч гривень) з ПДВ

1 договір

Д К 021:2015 (45316) Монтаж системи освітлення і сигналізації (Виконання робіт по
зовнішньому архітектурно-декоративному освітленню)

3143

70000.00

(Сімдесят тисяч грн. 00 коп) з ПДВ

1 договір

Всього по коду 3140

343505,60

