
1. Найменування замовника: Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти»
2. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 52-А
3. Ідентифікаційний код замовника: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код 
09320000-8 пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія: Лот № 1 - 
методичний корпус;Лот№ 2 - гуртожиток)
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 1455420,00 грн. 
(один мільйон чотириста п ’ятдесят п ’ять тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок) з 
ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2271 (кошти 
Державного бюджету України)
8. Вид закупівлі: переговорна процедура закупівлі
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2021 рік



РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021 рік

1. Найменування замовника: Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти»
2. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 52-А
3. Ідентифікаційний код замовника: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» код ДК  
021:2015 09310000-5 Електрична енергія (електрична енергія)
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 545200,00 грн.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2273 (кошти 
Державного бюджету України)
8. Вид закупівлі: відкриті торги
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року



1. Найменування замовника: Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту 
освіти»
2. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 52-А
3. Ідентифікаційний код замовника: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини 
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - код 
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (послуги з передавання даних і 
повідомлень (телекомунікаційні послуги) та послуги, пов’язані технологічно з 
телекомунікаційними послугами)
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 65 000,00 грн. 
(шістдесят п ’ять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.
7. Код ■ економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 (кошти 
Державного бюджету України)
8. Вид закупівлі: спрощена закупівля
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ
закупівель на 2021 рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місцезнадходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:90500000-2 Послуги у сфері повдження зі 
смиття та відходами
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
45000 грн (сорок п ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2275 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місцезнадходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:98310000-9 Послуги з прання і сухого 
чищення
'6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
49000 грн (сорок дев ять тисяч гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:72410000-7 Послуги провайдерів
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
49848 грн (сорок девять вісімсот сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:50413200-5 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування протипожежного обладнання.

'6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
48000 грн (сорок вісім тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №  490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:90920000-2 Послуги із санітарно- 
гігієнічної обробки приміщень.
6. Розмір бюджетного призначення таУабо очікувана вартість предмета закупівлі: 
14714 гри 88 коп. (чотирнадцять тисяч сімсот чотирнадцять гривень 88 копійок) з 
ПДВ
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:50750000-7 Послуги з технічного 
обслуговування ліфтів
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
28244 грн (двадцять вісім тисяч двісті сорок чотири гривні 00 копійок) з ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:90430000-0 Послуги з відведення стічних 
вод.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
131842 грн.34 коп. (сто тридцять одна тисяча вісімсот сорок дві гривні 34 копійок) 
з ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2272 
(кошти Державного бюджету України)

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:65110000-7 Розподіл води.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
146170 грн. 17 коп. (сто сорок шість тисяч сто сімдесят гривень 17 копійок) з 
ПДВ.
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2272 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІ.ЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:48440000-4 Пакет програмного 

- забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
37224 грн (тридцять сім тисяч двісті двадцять чотири гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

8. Процедура закупівлі: звітД^ використання електронної системи.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:22120000-7 Видання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
49900 грн (сорок девять тисяч девятсот гривень 00 копійок) з П Д В .
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місцезнаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:22800000-8 Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші 
паперові канцелярські вироби.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
44940 грн (сорок чотири тисячі девятсот сорок гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місцезнадходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:201550310000-1 Технічне обслуговування і 
ремонт офісної техніки.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана - вартість предмета закупівлі: 
49700 грн (сорок дев ять тисяч сімсот гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

Г м " і "  замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 

будинок 52-А
3. Кол згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 _ ... • ^ н к т і З
4 Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота та 
назва відповідник класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закута.,, 
(лотів) ( за наявності) (напіоналвнпи^асиф .катор кра и . • лампи
закупівельний словник» код ДК іи і.диооізіи и и и  ч Р

Г Т о Т іГ б ю д ж е т н о го  призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1529 грн88 коп. (одна тисяча п ятсот двадцять девять гривень 88 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2210
(кошти Державного бюджету України) __
8 Процедура закупівлі: звіт Ш  Ш рщст ання електронної системи.
9. Орієнтовний початок п ^ в д а а я ' . ^ д у р ч  закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

Уповнова І.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:09132000-3 Бензин
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
5998,00 грн (п ять тисяч девятсот девяносто вісім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету Україри)
І5. Процедура закупівлі: звіт йез ттристичня електронної системи.
" Орієнтовний початок 11 прлад анца * т* р« закупівлі: лютий 2021 року

Уповноваже 1 Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Д ерж авний заклад вищої освіти «Університет  
менеджмент у освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:39710000-2 Електричні побутові 
прилади.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1598 грн (одна тисяча п ятсот дев яност о вісім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання елект ронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення дгоопедури закупівлі; лютий 2021 року

1.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:30230000-0 Комп ютерне обладнання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
9916гри (девять тисяч девятсот шістнадцять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

Державний заклад вищої освіти «Університет 

04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ

1. Найменування замовника*: 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:72310000-1 Послуги з обробки даних.
6. Розмір бюджетного призначення таУабо очікувана вартість предмета закупівлі: 
1050грн. (одна тисяча пятдесят гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок провелен^алроцедури закупівлі: лютий 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:60100000-9 Послуги з автомобільних 
перевезень.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
30000 грн ( тридцять тисяч гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтов " ‘ ' тий 2021 року

І.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

менеджменту освіти» гчт гьт гг  г  гш  пкпин
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Киів, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦ И -
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 _ .
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдинии 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:64210000-1 Послуги телефонного зв язку
та передачі даних. . . .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі.
65000,00 грн (шістдесят п ять тисяч гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44330000-2 Будівельні прути ,профілі.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
315.00 грн (п ять тисяч девятсот девяносто вісім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44110000-4 Конструкційні матеріалі.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
9009,92 грн (девять тисяч девять гривень 92 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 _
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44530000-4 Кріпильні деталі
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 
236,50 грн (двісті тридцять шість гривень 50 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №  490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44170000-2 Плити , листи, стрічки.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
790.00 грн (сімсот девяносто гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:79820000-8 Послуги пов язані з друком
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
10500,00грн десять тисяч п ятьсо гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) ;національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:50410000-2 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних , випробувальних і контрольних 
приладів.
6. Розмір бюджетного призначення таУабо очікувана вартість предмета закупівлі: 
10055,00грн (десять тисяч пятдесят пять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:38550000-5 Лічильники
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
38445,00 грн (тридцять вісім тисяч чотириста сорок п ять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 3110 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2021 року

Уповное 1.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:39370000-6 Водопровідне обладнання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
3096,40 грн (три тисячі дев яносто шість гривень 40 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44520000-1 Замки .ключі,петлі, 
б. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1057,80 грн (одна тисяча п ятдесят сімь гривень 80 копійок).
1. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:50413200-5 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування протипожежного обладнання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
2813,00 грн (дві тисячі вісімсот тринадцять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі березень 2021 року

1.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
будинок 52-А .
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:30190000-7 Офісне устаткування та 
приладдя різне
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
13840,38 грн (тринадцять тисяч вісімсот сорок гривень 38 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021 рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:22450000-9 друкована продукція з 
елементами захисту
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
7128,00 грн (сім тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:32420000-3 Мережеве обладнання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
3715,56 грн (три тисячі сімсот пятнадцять гривень 56 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31300000 -9 Ізольовані дроти та кабелі.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
919,20 грн (дев ятсот девятнадцять гривень 20 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31520000-7 Світильники та освітлювана 
арматура
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
1425,00 грн (одна тисяча чотириста двадцять п ять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44520000-1 Замки, ключі та петлі.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
373,00 грн (триста сімдесят три гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №  490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44510000-8 Знаряддя.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
136,20 грн (сто тридцять шість гривень 20 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:4213000-9 Крани, вентилі, клапани.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
2624,00 грн (дві тисячі шістсот двадцять чотири гривні 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:39224000-8 Мітла , щітки та 
господарське приладдя ..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1859,22 грн (одна тисяча вісімсот п ятдесят дев ять гривень 22 копійки).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:79410000-1 Консультаційні послуги з 

' питань підприємницької діяльності та управління..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
7000,00 грн (сім тисяч гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:79410000-1 Консультаційні послуги з 
питань підприємницької діяльності та управління..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
6000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:71314100-3 Електротехнічні послуги ..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:

У н ов Н О в Ц Ж і

10400,00 грн (десять тисяч чотириста гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

------
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*  * . л а 4  *

. Ьутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:39830000-9 Продукція для чищення .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
4563,38 грн (чотири тисячі п ятьсот шістдесят три гривні 38 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:33760000-5 Туалетний папір , рушники.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1090,25 грн (одна тисяча дев яносто гривень 25 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звірїйез використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок.цринсдеймя процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:33710000-0 Парфуми , засоби гігієни та 
презервативи..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
246,31 грн (двісті сорок шість гривень 31 копійка).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .

' 5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:19640000-4 поліетиленові мішки та 
пакети для сміття.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1447,52 грн (одна тисяча чотириста сорок сім гривень 52 копійки).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №  490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:184243000-0 Одноразові рукавички..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
637,10 грн ( шістсот тридцять сім гривень 10 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:09310000-5 Енергія електрична .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
161171,24 грн (сто шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня 24 копійки).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2273 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет
менеджменту освіти» тттжт>
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* : 35830447 _ _
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівл і̂ 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:72310000-1 Послуги з обробки даних.
'6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
24000,00 грн (двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі У країни

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 . . . .  . .
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:72320000-4 Послуги . пов нзані з базами
даних. . . . .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі.
20713,68 грн (двадцять тисяч сімсот тринадцять гривень 68 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:09132000-3 Бензин .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
8997,00 грн (вісім тисяч девятсот дев яносто сім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

менеджменту освіти» гшпйиу ГТРТ1ТЫТИВ
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ

будинок 52-А
3 Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 , .
4 Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі ~
(лотів) ( за наявності) .національний класифікатор України ДК 021.2015 «Сди 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:39830000-9 Продукція для чищення .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі.
69 7,70 гри (шістсот дев яносто сім гривень 70 копійок). .
7. Код'економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2210
(кошти Державного бюджету України) __
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі У країни

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державнай заклад вищої освіти «Університет

менеджменту освіти» СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
2. Місце знаходження замовника. 04053, м. іц у •
будинок 52-А
3 Хотт згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 . ... „ о о м : „ „„шгН З
4 Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
V ошТ п о Х  н Гло“  такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та
назва відповідних класифікаторів предмета з а к у п : Е и  « Є д н ій
1 лотів) ( за наявності) (національний класифікатор України д
закупівельний словник» код ДК 021:2015:98110000-7 Послуги пщиржмнииькн, ,
професійних та спеціалізованих організацій.. закупівлі
6 Розмір бюджетного призначення та/або оч.кувана »арттсть продме' а у 
61900 74 гон (шістдесят одна тисяча дев ятсот гривень ко )•
Г і д  економіГої класифікації видатків бюджету (для бюджетних кошт,в): 2240
(кошти Державного бюджету України)
8 Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи 
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

менеджменту освіти» СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, у. .
будинок 52-А _
2 Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 . ... у „ . „ ї ї
4 Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазна .е... у у 
частини пеишої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
V „аГпогілу нГло™  такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота та 
н а з»  відповідних класифікаторів предмета закупівлі ,
Слотів') ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021.2015 «ьдин 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:98110000-7 Послуги підприємницьких ,
ппофесійних та спеціалізованих організацій.. ™™пінпі-
6 Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість прсдаеіа закупівлі.
61900 74 грн (шістдесят одна тисяча дев ятсот гривень 7 копійок).
7 Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240
(кошти Державного бюджету України) __
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
будинок 52-А
З Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 # ,
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та
У М У . . .  ______  ____ ___ , тто^- гпи ттпРТТІСГРТЯ з а к у п ів л і

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» код ДК 021:2015:33760000-5 Туалетний паи.р, носові
ХУСТИНКИ , рушники для рук і серветки.. . .
6: Розмір бюджетного призначення та/або очікувана варт.сть предмета закупівлі.
340,00 грн (триста сорок гривень 00 копійок). • л лтш
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2210
(кошти Державного бюджету У країни)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення^процедури закупівлі: квітень 2021 року

Уповноважен 1.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет
менеджменту освіти» _ _ пі ттттт>
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447 _ _
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі Із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:24213000-0 Гашене вапно.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі.
738,00 грн (сімсот тридцять вісім гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:48510000-6 Пакети комунікаційного 
програмного забезпечення..
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
5599,61 грн (пять тисяч пятсот девяносто девять гривень 61 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі У країни

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет

Г м іГ ц Т Т н ^ о д аен н Г  замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 

будинок 52-А
З Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4’ Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021.2015 «Єдин і 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31440000-2 Акумуляторні батареї.
6'. Розмір бюджетного призначення та/або ^очікувана вартість предмета закупівлі. 
117,90 грн (сто сімнадцять гривень 90 копійок).
7. Код"економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів). 2210
(кошти Державного бюджету У країни)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи,
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015: 22450000-9 Друкована продукція з 
елементами захисту.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
6083,04 грн (шість тисяч вісімдесят три гривні 04 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення1 тіроцеЙ^и,.закупівлі: квітень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:32580000-2 Інформаційне обладнання
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:
680.00 грн. ( шістсот вісімдесят гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) ^національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31220000-4 Елементи електричних схем .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
193,50 грн. (  сто дев яносто три гривні 50 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства екої юмічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31220000-4 Елементи електричних схем .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
244,93 грн. ( двісті сорок чотири гривні 93 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2016  № 4 9 0

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) ;національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31510000-4 Електричні лампи 
розжарення. .
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
279,93 грн. ( двісті сімдесят дев ять гривень 93 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.U3.2016 № 4 9 0

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( 
у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) ;національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:19520000-7 Пластмасові вироби.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
149,90 грн. ( сто сорок дев ять гривень 90 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень 2021 року

Т.Ю. Бутенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

22 .0 3 .2 0 1 6  № 4 9 0

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:22210000-5 Газети.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
2700 грн.(дві тисячі сімсот гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок п р о в едеіщвдро цс д у р и закупівлі: червень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2016  № 4 9 0

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:72417000-6 Імена доменів.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
85,75 грн. ( вісімдесят п ять гривень 75 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2240 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2 0 1 6  № 4 9 0

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .

' 5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:35110000-8 Протипожежна , рятувальне 
та захисне обладнання.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
3400,00 грн. (три тисячі чотириста гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2 0 1 6  № 4 9 0

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:44320000-9 Кабелі та супутня продукція.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
999,90 грн. (дев ятсот дев яносто дев ять гривень 90 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2 0 1 6  № 4 9 0

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31210000-1 Електрична апаратура для 
комутування та захисту електричних кіл.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
189,10 грн. (сто вісімдесят девять гривень 10 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України

2 2 .0 3 .2 0 1 6  № 4 9 0

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:31210000-1 Електрична апаратура для 
комутування та захисту електричних кіл.

'6 . Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1995,00 грн. (одна тисяча дев ясот дев яносто п ять гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: червень 2021 року

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2021рік



PIIIHUfr TIJIAH
3aKYrIiBeJn na 2021Pilc

1" HafiuenyeaHnr savrosHl'Ixa*:,[epmaonuil sarutad

neueducueHmy oceimu>
2. Micue 3HaxoAxeHuq 3aMoBHrEra: 04053, M' Kuin,

8. Ilpoueaypa:aryninni: saim 6es 6uKop

9, Opien'rourufi uoqaror flpoBeAeHHt

Vnosnosaficeua oco6a

3ATBEPAXEHO
Haxas

Miuicrepc'rna exosoviqsoro
po3BI,IrKy i roprieli YrPaiuu

22.03,2016 Ne 490

6uu4oi ocoimu <VuieePcumem

ey.rr. CIHOBI,IX CTPIJIbUIIB

ucmelvtu.
u 2021 poxy

'ymeHKo

6yauHorc 52-A
3. KoA sriAno s e[PilOY 3aMoBHI4Ka*: 35830447

4. Kareropin 3aMoBHlrKa: nignpueirlcTBa. ycTanoBar opraniraui'i raruaveni y nynxri 3

rracTnHr{ nepuroi crarri 2 3anony vnpainu <IIpo uy6ni'ilri rarcyniui> .

5 Hassa [peAMera sanyuirni ig gagnaqenHqM KoAy :a eAunuu :axyninelrHllM OJIOBHI{KoM

( y pagi ,roainy Ha Jrorlr raxi eiAoN{ocri noeuHni ga:na'{arucfi crocoBHo Kox(Hofo lora) ra

Ha3Ba si.qnosiAuflx rnacu$inaropin upearurera :axyuinrri i qacrlIH npeAMera saryuiui

(rorin) ( sa narnnocri) ;Haui-onalruuft rc.racuQinarop Ynpainu AK 021:2015 <<€lunrafi

ranyniue.irr,nuft crroBHI{K)) nog AK 021:2015:31210000-1 E'lenrpuvHa arapaTypa AIq

KoMyryBaHHs ra 3axl{cry eJreKTpI{qHnx rcil'
O. p"*ip 6roANernoro npu3Har{ enns rala6o ouiryeana aapricrb npeAMera raryniui:
219,40 epru. (doicmi dee nmuad4nmu zpuneHb 40 xoniitox)'

6ro.uNernux xourriu): 22107. KoA exouoir,tiqsoi rcnacratfirauii suAarxie
(nourru,{epxannoro 6ro,uxerY Yrcpainu) 7v*!"1""1

9o

4.,t.:":s,



3ATBEPAXE}IO

M i HicrePcrna erououiquoro

P o 3 B r4rKY 

; ;:HTJi r" Xi'166

PIIIHI4fr TIJIAH
rarYrtinels na 2021Pirc

1. Haftvenynannr gaNaosHuxa*: ,[epucaeruuit sa!<nad suu4oi oceimu <Vuioepcumem

m e n e d trctvt eHmY o c s im u >

2. Micqe 3HaxoAXeHHq 3aMoBHura: 04053' M' Kuin'

6yAunorc 52'A
:. fol sriAHo s CIPIIOY 3aMoBHI4Ka*: 35830447

4. Kareropir 3aMoBHI,IKa: nigupraervlcTBa. ycTaHoBat opraui:aUii' ralHaueni y nyulcri 3

qacTrrHrr uepuroi crarri 2 3anony vrcpainu <IIpo ny6nivni rarcynin'ni> '

5 Hasna np"oraru raxyuirrri is sa3tta-teuHsM KoAy ga eAuHutr',t :arynieelrHl4M oJIOBHI{KOM

( y pasi no4iny Ha JroTr4 rarci eiAol,rocri uoefiHui ga:Ha'{arl{ct crocoBHo KoxHoIo lora) ra

"i"u siAuoeiAHra* *r,a."4iraropie rpeAMera 'ilrHTTi ;ff1TiT :ffi;"#
-1 3auxr'r ,n.nroui ra ner'li'

o oqiKysaHa napricrs npeAMera :anyninni:

odua zPueenu 00 xoniitox)'
6rolxery (,unr 6roaNerHl{x rorurin): 2210

(rcorurra .{epxannoro 6roAxerY YrcpaiHu)

8.flpoue.uypasaxyninrri:ssim6esGuKopucmflHHneneKmponno'icucmeM-u-'
9. Opienronnufi uoqarox ilpoBeAeHHt npoUeAypu :aryniuLi qepreHb 2021 poxy

Vnoeuoaaucena I.IO. Bymenxo

ny.rr. CIHOBtrIX CTPIJII'UI4B



3ATBEPA)IGHO
FIarca:

MiHicrepcrna enoHor,ri.rHoro
po3Br4rKy i'roprirni Vnpainn

22.03.2016 Ns490

PIIIHZIZ TIJIAH
3aKyniBeJrs ua202lpirc

1. Hafiuenynauur 3aMoBHr{Ka*: fepucaeruait 3sKnad 6uu4oi ocsimu <Vuiaepcumem
MeHed)rcMeHnxy ocgimuD
2. Micqe 3Haxo4)r(eHHs 3aMoBHr4Ka: 04053, u. Kuin, nyn. CIIIOBI4X CTPIJIbUIIB
6yauuorc 52-A
3. KoA sriAHo 3 eAP[Oy 3aMoBHr4Ka*: 35830447
4. Kareropix 3aMoBHIzKa: nignpueucrBa. ycraHoBa, opraui:aqii, :asna.reHi y uyur<ri 3
rracrrrlrrr uepuroi crarri 2 3anouy Ynpaiuu <IIpo ny6"rriuui rarcynin.rri> .

5 Hasea npeAMera saryninni is sa3HaqeHHflM KoAy sa e4unzvr sar<yuinem,HraM cJroBHrarorvr (
y pa3i uo4iny Ha JrorLI rari ni4olrocri noerurrri sa3ua.{ar[c;r crocoBHo Ko)r(Horo lora) ra
Ha3Ba ni4noni4HLrx rraczSircaropiB npeAMera :ar<yninni i .racrlrH rrpeAMera :axyuinni
(rorin) ( sa naxenocri) ;raqionalrnufi rc.rracuQircarop Yrcpainu {K 02122015 <€AuHufi
:anyninelruufi cJroBrII{K> xog [K 02122015: 351 10000-8 Ilporuuo)KexHe, prrryBaJn He
Ta 3axr{cHe o6.naguauna.
6.' Posnip 6ro4xernofo rpr43Haqewus rala6o ouixynana napricrb npeAMera saryninli:
3710 zpn (Tpu mucaqi ci.ucom decamu zpureHb 00 xonifiorc) z II\B.
7. Ko4 erouoMi.IHoi xnacurpixaqii nuAarr<is 6to4xtery (4nx 6roprerHr4x xourrin): 2210
(rcoruru flepxcannoro 6ro4xcery Yrcpaihn)
8. flpoqe4ypa :arcyninni: saim 6es ruKopucmflHHn eileKmpounoi cucmeMlr.
9. OpieHronnrafi uo.raroK rrpoBeAeHH.s nporleAypu:aryninti: uepaeuu 2021 poxy

Vnoeruoea LIO.Evmenxo



3ATBEPAxtEHO
FIarca_s

Mi rri crepcrna eKoHoNr i.{noro
po3Br4rKy i roprinni Yrpaiuz

22.03.2016 Ng 490

PIIIHI4I,I IIJIAI{
3aKyrriBeJr s ua 202lpirc

l. HafiueHynaHHr 3aMoBHrrKa*:,,{epncaeuuil sflKnad Buu4oi ocsimu <Vnieepcumem
MeHedircMeHmy oc6imb,
2. Micqe 3HaxoA)r(eHH{ 3aMoBHr.rKa: 04053, M. Kuin, Byrr. cIqoBIIX CTPIJIbIII4B
dyauuorc 52-A
3. Ito4 rri4no 3 eAP[Oy 3aMoBHr4Ka*:35830447
4. Kareropi.a 3aMoBHrzKa: uiqnpzenrcrBa. ycraHoBa, opraHi3arlii, rasuaueui y uyurcri 3
qacrlrlrrr repmoi crarri 2 3axony Yrcpainu ullpo uy6niuni rarcyuin.rri> .

5 Ha:sa npeAMera:arcyninni i: sa3HaqeHH.f,M KoAy 3a eAlrHIaM :axyninemHr4M cJroBHranorvr (
y pa3i no4iny Ha Jrorr.r rar<i siAoraocri nos[Hni sa3HaqarIzc-tr crocoBHo Ko)r(Horo lora) ra
Ha3Ba silnonilHrax r<nacvSixaropin npe4vrera saxynisri i .racu{H npeAMera saxyninni
(norin) ( :a Haxenocri) ;Haqionanrnr.rft n.nacuQixarop Ynpainu AK 021:2015 <€Annufi
: arcyuin er :.lrril crr o B Hr{r$) no4 lK A2l :20 | 5 222820 0 0 0 - 4 E r a nr<z
6. Posruip 6rc4xreruoro [pr,r3Har{enus rala6o ouirynana eapricrb npeAMera saryninri:
12000 zpu (fiaanadqnmu mucnq zpuneHb 00 xonifiox).
l. Ko4 elconol,ri.rHoi xnacu$ixaqii nu4arrcin 6ro4xrery (4na 6ro4xcerHrrx rorurie): 2210
(rcoruru [epxrannoro 6ro4xrery Yrcpainn)
8. flpoqe4ypa sarcyninni: saim 6ez BuwopucmaHHtr eneKmpounoi cucmeMu.
9. OpieHronuzfi uoqarox rpoBeAeHHs npoqe.qypla sarcyninrti: uepaeruu 2021 poxy

Ynoanoaatcena I.IO.Eymeruxo



3ATBEPAXEHO
FIarag

Miuicrepcrna ercogovi.tuoro
po3Br4TKy i roprinni Yrpainrz

22.03.2016 Ns 490

IIIHI4I4IIJIAH
3 aKyrriB eJr r ua 202lPirc

1. Haftuenynannr 3aMoBqI,IKa*:,{epmaonuil 3flKnfld 6uu4oi ocsimu <Vniaepcumem

MeHed)tcMeHmy oc6imw) $

2. Mic{e 3HaxoA)r(eHH.s 3aMoBHr,rKa: 04053, u. Kuin, Byrr. CIqOBIIX CTPIJIbIII'IB
6yguuorc 52-A
3. KoA sriAHo 3 eAP|IOy 3aMoBHLIKa*: 35830447
4. Kareropil 3aMoBHr.rKa: rriArprreMcrBa. ycraHoBa, oprani:aqii rasnaueni y uynnri 3

qacrr{Hrl nepruoi crarri 2 3anouy Ynpainu <IIpo ny6"niuHi:arcyninni> .

5 Hasea [pe.4Mera 3aKyliBni is ga3Ha.{euHrM KoAy 3a CAI4HI4M saxynieenr'HllM cJloBHzxovr (

y pa3i no4iny Ha.Jrorr4 rar<i siAoN{ocri nos[Hui gasnaqarucs crocoBHo Ko)r(Horo lora) ra
Ha3Ba siAuoeiAurax rnacrz$iraropin upegrirera saryniui i qacu.IH npeAMera :ar<yuieli
(rorin) (:a nalnHocri) ;uaqioHanurnfi rc.nacu$ir<arop Yr<pairru [K 02122015 <€tunufi
sar<yuiee.uruuft cJroBrrr{K>) Koq [K 02lz20l5z 71314100-3 Enerrporexni'rui rlocJryru.
6. Posrvrip 6roAxernoro [pu3Har{enss. 'ra/a6o ouixynaua napricrr rpeAMera :aryuinni:
2200 zpn (,{ai mucnvi daicmi zpureHb 00 xonifiox)6es ltrfB,
7. I(oA ercosoMi-rHoi xnacuQixaqii erAarKie 6roA)Kery (ans 6ro4xernzx rcolrrin): 2240
(nomru flepxannoro 6ro4xcery Ylcpaiuu)
8. flpoqe4ypa :ar<yninni: saim 6es GuKopucmflHHtt efleKmponnoi cucmerru.
9. Opienronnufi noqaroK IIpoBeAeHHt npolleAypIa saryniBnri qepneHu 2021 poxy

Vnoaruoeautena I.IO.Evmeru<o



PIIIHUIZ IIJIAII
3aKyrliBerlr ua 2021pix

1. Hafiueuyeanru gaNtoeHlzKa*:,{epucaeruufi zat<'tad

meuedtcnteHmy ocaimu>
2. Micue 3HaxoA)KeHH.f, 3aMoBHnr<a: 04053, M. KIliin,

3ATBEPA)IGFIO
Flarcag

Minicrepcrna enosovi.Inoro
po3BnrKy i'roprinni Yrtpainu

22.03.2016 Ns 490

6uu4oi ocgimu <Vtdeepcumem
s

nyr. CI9OBLIX CTPIJIbIIIIB
6yqunor 52-A
3. Itol sriru{o s e[PilOV 3aMoBHIlKa*:35830447
4. Kareropia 3aMoBHr4Ka: uignpneucrBa. ycraHoBa, opraHi3allii, :a:naueni y nynrtri 3

qacTI{HII uepuroi crarri 2 3arcony Ynpaiiru <IIpo uy6,rri.rui rarcynin.ri> 
"

5 Hassa [peAMera 3aKyniBni ig gasnaqenHsM KoAy 3ae4r4nnM:aItyuinenrHl4M cJIoBHLIKoM (

y pa3i [oAiny Ha Jrorr4 rari siAoN,rocri [oBuHHi gagHa.rarncs crocoBHo Ko]I(Horo lora) ra
Ha3Ba niAnoniAnux rnacnsiraropin upe4rvrera sarcynisri i .racrrrH npeAMera saryuiui
(irorin) (:a uaxnnocri) ;uaqiona.rrrnufi rcracur[inarop Vrcpaiuu AK 021:2015 <<€AunIlfi

:arcyuinemnui cJroBlrrrK)) rcoA AK 021:2015222450000-9 [pyrconaua upogynqin 3

eJreMeHTaMr{ 3 axrrcTy"
6. Posuip 6roAxrernofo rplr3Haqesss, rlala6o o.rircynana napricrb npeAMera saxyninni:
1575 zpu (Odua mucflqa n'nmcom cilwdecnm n"rnxb zpureHb 00 xortiilox)ies IIIB.
7. KoA erononliqnoi r<nacu(fixaqii ezAarnis 6ro4n<ery (4nx 6ro4>IcerHlrx rcourrin): 2210

(rcoruru flepxaenoro 6roAxery Ynpairru)
8. flpoqe4ypa saxyuinni: soim 6es GuKopucmaHHn eJreKmponuo'i cucmeMu.

9. OpieHronurzfi noqaror rpoBeAeHHs rpoqeAypz earyninni: uepaeuu 2021 poxy

I.IO.Evmenxo
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PIIIHI,IZ IIJIAH
3aKyrriBeJrc ua 2021pirc

1" HafiueuynaHnx 3aMoeHr4Ka*: r\epwaenufi saKtrad
menedcrcmeHmy ocaimu>
2. Micqe 3HaxoA)r(eHH{ 3aMoBHr{Ka: 04053, lr. Kuiin, nyl.

3ATBEPAXEHO
HaKa.3

Minicrepcrra eroHoruri'r Horo
po3BhrKy i roprinni Yrcpainu

22.03.2016 Ng 490

suu4oi ocrimu <Yruieepcumem
t

CIqOBIIX CTPIJIbUI,IB
6yauuon 52-A
3. Ko4 sri4no s e[PilOV 3aMoBHr{Ka*: 35830447
4. Kareropir 3aMoBHr4Ka: nigupzeucrBa. ycraHoBa, opranisaqii, sarHaueui y nyurcri 3
sacrrrHlr nepuroi crarri 2 3arcouy Yrcpaihu <IIpo ny6.niuui:arcyuin"rri> .

5 Ha:sa [peAMera 3aKyrriBni ig sa3Ha.reHHrM Ko.4y sa eAuHr,rM sar<yuineltHlrM cJroBHr.rKoM (
y pa3i uo4iny Ha Jrorrr raKi siAoNrocri rroBr{Hni sa3Ha.raruc{ crocoBHo Ko)r(Horo lora) ra
Ha3Ba eiAnosilHl,Ix Knacr4(biKaropin upe4uera :ar<ynisri i -{acrLru rrpeAMera saryninni
(norin) ( sa narnuocri) ;Harlionanrnufi Krracrr$iKarop Yxpaihra [It 021:2015 <€Arlnufi
:arcynine"uurufi crroBHr.rK) noa AK 021:2015222820000-4 Elanrcu
6. Posrraip 6ro4>reruoro flplr3Haqe:u:as. ra/a6o ouirynaua napricu rpeAMera :ar<yuinni:
1000 zpu (Odna mucflufl zpuseHb 00 xoniilox)des II,\8,
7. Ko4 exonovri-IHoi rnacu$iraqii nu.4arr<in 6ro4xery (.unx 6ro4xrerHr{x rourrin): 2210
(rcorurn [epxanuoro 6ro4xery Ynpaiun)
8. flpoqe4ypa:ar<yninni: seim 6ez
9. Opienronurafi noqaroK rrpoBeAeHHr n i: uepaent 2021 porE

VnoeuocottceHa oco6fl .Eymenxo



3ATBEPAxtEHO
Harcas

Miuicrepcrna eKoHorrli.{Horo
p03Br4rr(y i roprinni Vrcpainu

22.03.2016 Ng 490

PIqHI4IZ IIJIAH
3aKyrriBeJb Ha 2021pirc

1. HafinaenynaHur 3aMoBHr{Ka*: flepucaoruufi jflKnfld suwoi' ocnimu <Vnieepcumegt
MeHed)rcMeHmy ocaimu>
2. Micqe 3HaxoAlr(eHH-rr 3aMoBHr4Ka: 04053, M. Kr.ri'n, ny.rr.
6yguuoK 52-A
3. Ko4 sri4no: eIP|IOV 3aMoBHr4Ka*: 35830447

CIIIOBI{X CTPIJIbUI,IB

4. Kareropix 3aMoBHrrKa: [iArrprreMcrBa. ycraHoBa, opraHi3arlii, :a:naueui y uyurcri 3rlacrrrHrr nepruoi crarri 2 3anony Vnpailrz <IIpo ny6liuni:arcynin"rri> .5 Hasea [peAMera saxyninni is sa3Ha.reuH.f,M KoAy sa egunuw saxyninenrgr4M cJroBH[KoM (
y pa3i uo4iny Ha JrorI4 raxi ni4olvrocri nosl4nui sa3ua.rarr4ctr crocoBHo Ko)nHofo rora) ra
Ha3Ba ni4noei4nax rcnaczQir<aropin npe4naera saxyninni i .racrr4H rrpeAMera saryninni
(norin) (:a HaxeHocri) ;uaqioua.urunfi rcracuQircarop Vrcpaiiru AK O)tzZOts <<€lnnufi
rarcyninemuufi cJroBHtIK)) rcoq !K 02122015:22450000-9 {pyrconaua npo4yrcqin 3
eJreMeHTaMrr 3 axrrcTy.
6. Posuip 6ro4xteruofo rpttHar{esss ra/a6o ovircynaua napricrr npeAMera saryuinni:
13670 zpn (Tpuuadqnnn mucfltt ruicmcom chtdecnm zpuseHb 00 xoniiox)1ez II[8.7. Ko4 exononaiquoi rnacz(fixaqii nrz4arxin 6ro4rcery (4na 6ro4NerHrrx xomrie): 2210
(rouru [epxanuoro 6rcgxrery Ynpainu)

VnoaHoe Eymenxo

8' flpoqeaypa:axyninni: saim 6ez rnKopucmauun inexmponuoi cucmeMu,
9. opieuronHzfi ro.raroK rrpoBer oueAypr4:aryninni: qepseHb 2021 poxy

::#( \w\ )g
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3MIHr,I AO PITIHOIO IIJIAHy
3anyrriBeJrb Ha 2021 pirc

1. Haftn'renyBaHHf, 3aMoBHIzKa: ,{epucaeuuil sat<Jtad eutt4oi ocsimu <Vnieepcumem MeHeduarcnmv
oceimu>
2. MicqegHaxoAxeHHs 3aMoBqr4Ka: 04053, n. Kuite, ayn, CIVOBIIX CTnIJI'nIB, ,ydunox 52-A
3. Iaenru0ixaqifinrafi KoA 3aMoBHurca: 35830447 5
4' Kareropi.s :aMoeHuxa: nidnpueMcmnfl, ycmaHonu, opzanisaqii, sazuaveni y nynxmi 3 ,tacmunu
nepwoi cmammi 2 3axony Vxpainu <IIpo ny1nivni zaxynioni>,
5' Hasea rperMera sar<yninni is sa3HaqeHHf,M KoAy :a erununr saxynine6HsM cJroBHuxorvr (y pari
noainy Ha JIorI4 rari eiAoN'Iocri uoslaHni sa3naqar"i" croro"Ho Ko)KHoro nora) Ta Ha3Br,r eirnosiaHraxrnacu0iraropin npe'4Mera saryuinni i qacruu rpe.4Mera :axyninni (norin) (sa HaseHocri):

015 <edunuil saxynieentnuil cnonHttb) xod trK
uvua enepzia)

Ha napricrl npeAMera:axyuinni: 3lS 100,00 zpn,
xery (4ll 6roANersux rcourrie): 2273 (xoutmu

,{ eprc a e n o zo 6 ru d w e my Vxp aln u)
8. Bua saryninni: eidxpumi mopzu
9. OpienrosHuft noqaroK npoBeAeHHs rpoue,{ypr4 3aKyrrrsri: nuneuu 2021 poxy

3 acmynuuK eoilor tr meudep u f. Cmunxeeurt
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- PIIIHI4fr TIJIAH
3aKyrriBeJn na 2021pirc

1. HaftlaeHynaHru 3aMoBHr4Ka*:,{epucaauuil sawtad

3ATBEPNx{EHO
Harcar

MiHi crepcrua erosoviqnoro
po3Brir(y i ropriani Vr<painr.r

22.03.2016 Ns 490

6uu4oi ocgimu <Vuioepcumem
M e H e d xra/, eH my o c 6 im b)
2. Micue 3HaxoA)KeHHr saMoBHprKa: 04053, u. Kui'n, nyr. CIIIOBI4X CTPIJIbUI,IB
6yauuorc 52-A
3. Ko,q sri.{Ho s CAP|IOY 3aMoBHr.rKa*: 35830447
4. Kareropil 3aMoBHIzKa: uignpzerrcrBa. ycraHoBa, opraHfuarlii rarnaveni y uynxri 3rlacrrHn nepruof crarri 2 3arcouy Vrcpaihn <IIpo uydrivni rarcyuin.ri> .

5 Hassa [peAMera saryninni is :a3uaqeHHsM KoAy 3a err,rHr.rM saxynieenrHr.rM cJroBHr.rKoM
( y pasi uo,uiny Ha JIoTLI raKi siloNaocri uoeuHHi :asHa.{arr{cf, crocoBHo KoxHoro lora) ra
Ha3Ba ri4noei4uax r<nacraQixaropie npeauera sarcynisri i .{acrr{H rrpeAMera saxyninni
(rorin) ( sa naxnnocri) ;naqionarsnufr n.nacurfina'rop Vnpainu AK Oit:ZOtS <€aunufi
rarcyuineJrr,nuft cJroBHItK)> rcog [K 02122015:75120000-5 AgN,riHicrparueHi rrocJryrr{
Aepx(aBHrrx ycTaHoB.

!.^^P^o:Yip 6roAxernofo rpl,BHar{esus ralalo ouixynaua aapricrb npeAMera :axyninni:
3980,00 zpn. (mpu mucnqi des nmcom oicindecnm zpuseHb 00 xoninoi).
7. Ko.q exouoNriqHoi xnacuQircaqii su.qarxis 6ro.4Nery (ans 6roANerHzx Korurie): 2240
(rcoruru,(epxannoro 6ro4xery yrcpaiHn)
8' flpoqeaypa zaxyninrri: seim HHn eileKmpouuoi c ucmetwu,9. Opienronnrafi noqaror a 3aKyrlBnri nuneHb 2021 poxy

I.IO. Evmenxo



3ATBEPAXEHO
Hana:

Mi rricrepcrna ercouoruriquoro
po3Br4rKy i roprinni Yr<painu

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI,ITI IIJIAH
3aKyrriBeJrs ta 202lpirc

1. HafiueuynaHHx 3aMoBHr4Ka*: flepncaauuit 3aKnctd 6uu4oi ocrimu <Yniaepcument
IheHed)rcMeHmy occimb, G

2. Micqe 3HaxoA)r(eHH.f, 3aMoBHr.rKa: 04053, M. Kuin, Byrr. CIqOBI4X CTPIJIbIII{B
6y4uuorc 52-A
3" Ito4:ri4no 3 €APlIOy 3aMoBHrzKa*: 35830447
4. Kareropir 3aMoBHr.rKa: nignpueucrBa. ycrauoBa, opraHi3arrii, :asuaueni y uyunri 3
rracrlrrr[ repruoi crarri 2 3arcouy Yrcpainu <<flpo uy6liuni 3aKyrriBJri) .

5 Hagsa [pe4Mera sarcyuinni is sa3Ha.{eHHtM KoAy 3a €AUFIIIM sarcyuinelsHr4M cJroBHurorvr (
y pa3i no4iny Ha Jrorrr raKi siAoNaocri noezHui sa3Ha.{arr4cr crocoBHo Ko)r(Horo rora) ra
Ha3Ba niAuosiAHrx rcnacz(fixa'ropin npe4ruera saxyuieri i .racu,rH rrpeAMera :aryninni
(norin) (:a HarnHocri) ;naqiona.rrrnuii rlacutpircarop yKpaiHrr AK 021:2015 <€Aunufr
rarcyuine.urHufi cJroBlrrrK>> KoA AK 021:20152 506100004-floc.uyrn 3 peMorrry i
rexni.rnoro o6c.rryronyBaHHfl 3axlrcHoro o6.nagnannn.
6.' Posnrip 6roAxrernoro rrpr.r3Haqesss rala6o oqiKyBaHa napricrr [perMera saryuinni:
1246196 zpn (Odnu mucnttfl daicmi copoK wicmu zpu6eHr' 96 xoniilox).
7, Ko4 eronol,ri.{Hoi rracrz$iraqii eraAarnis 6ro4xtery (4na 6ro4rrerHrrx xourrin): 2240
(norurn {epxannoro 6roqrnery Vnpaihn)
8. flpoqe4ypa saxyninrri: saim 6es ruKopucmaHHn eneKmponnoi cucmeMu,
9. OpieuronHufi uoqaroK rrpoBeAeHHfl nporleAypu saryninni: mauens 2021 poxy

Vnoen
-I.IO"Bymenxo



3ATBEPAfoEHO

M i ui crepcrsa ."" 
""",f;,?Jffpo3Bnrr(y i roprie,ri VrpaiHr.t

22.03.2016 Ne 490

PIIIHI4fr IIJIAH
3aKyrriBeJb na 2021pir

fiepwaonail 3a,<nad suu4oi ocsimu <Vuieepcumem
l. Haftrr,reuynahnn 3aMoBHr{Ka{:

MeHedilsvreHmy ochimuD
2. Micqe 3Haxo.[xeHHf,
6y4Huorc 52-A

Vnoeaoemrceaa

i Ko,q sriAno s CIPIIOV 3aMoBHr,rKax: 35g304424' Kareropir 3aMoBHI'rKa: uiAnpuen'lcrBa. ycraHoBa, opraniraqii! :aruaveni y nyHrcri 3rracrr{Hn uepuroi crarri 2 3arcony vnp u <Irpo uy6.nivni ,u*y.rirrri, . 
-

5 Hasea rpeAMera sarynirni is 3a3Haq
( y pasi no4iny Ha Jrorr rarci siaoNaocri
Ha3Ba niAuoeiAHux rnacuQinaropie lpe4
(rorin) ( sa uaxanocri) ;uaqioHarsiuff rc.ra
ranyninelr,Hnfi cJroBHrrK)) lcoa AK 021:2
rpuraAAq pirue.
6' Po:rvrip 6roAxernofo [pIrcHar{eHns ra1a6o ouixynana rapricrb rpeAMera saxyuiui:
202,!! epn. (citr,tcom dei zpueni 00 xoniilox)
7. Ko.q exonorvri.rHoi xnainsixaqiT era.4arKis 6roaNery (anq 6rolNernzx xomrie) : 2210(rcorurn flepxcannoro 6rolxery Vrcpaihn)

: Iry^lrrto. saxyninni: seii 6esiunoprr*o,Hn ereKmpounoi cucme.Mu.

3aMoBHI4Ka: 04053, u. Kni'n, ny"rr. crHoBrrx cTpIJIbuI4B

I.IO. Eymenxo
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.'_ -'.3ATBEPAXEJIO 
!

Minimepcraa eronoviquoro
po3Blrrry i ropriuli Vrpaiuu

22.03.2016 }ft490

PIIIHI4fr IIJIAH
3aKyniBeJn na 2021Pilc

1. HaftrueHynanur 3aMoBHrrKa*: ,\epucaoaurt 3awndd 6utr4oi oceimu <Vnieepcumem
MeHedilaileHmy oceimuD
2. Micqe 3HaxoAXeHHr 3aMoBHr4Ka: 04053, M. KLriin, ny.rr. CIYOBI,IX CTPIJIbIIIIB
6y4unor 52-A
3. Ko4 sri4no e C,{P|IOY 3aMoBHraKa*:35830447
4. Kareropir saMoBHr.rKa: niAnpneMcrBa. ycraHoBa, opraniraqii, :arnaueHi y nynrcri 3
rracrrrHrr nepruoi crarri 2 3arcouy Yrpainu <IIpo nyd.rriuHi sanynin.nb .

5 Hagsa npeAMera 3aKyuiBni ig sa3HaqeuHrM KoAy 3a eAr,rHr.rM 3aKyliBenbHr4M cJroBrrr4KoM (
y pa3i no4iny Ha Jrorr{ rari niAoruocri IroBr{Hui sa3Haqatl{ct crocoBHo Ko}KHoro nora) ra
Ha3Ba nignoni4Hi,rx xnacu(finaropin npe4rnrera sarSminni i qactr4H rrpeAMera saryniui
(norin) ( sa narnuocri) ;naqiona.nrnnft rcracu{ircarop Yxpainu AK 021:2015 <<€Aururfi
rarcyuinelrnuft crroBHHK> rcoq AK 021:2015: 44110000'7 Koncrpyrcqiftni uarepiann.
6. Posuip 6rc4xeuroro rprasHaqelalax ra/a6o ouixynaua napricm rpeAMera saxyniani:
4627r50 epn (Vomupu mucnqi tuicmcom deadqnmt cfuw epueeut 50 xonifrox).
7. KoA exosouiquoi rnacz$iraqii eraarrin 6ro4Nery (anr 6roaNerHr4x rourrin): 2210
(nourrn lepxanuoro dro,qxery Ynpaiuu)
8. flpoqe4ypa sanyuinni: soim 6es suKopucmfiHHn cucmeMu.
9. OpieuronHrafi no.raroK rrpoBe4eHnr rporleAyprn 2021 poxy

Vnoeuoeauceaa oco6a ol
6.o)



.' .3ATBEPAXEHO
' Har<as !

Miuicr:epc:rna erconoruiqnoro
po3Br{rKy i roprinni Yxpai'uz

22.Q3.2016 Ns490

PITIHI{I{ IIJIAH
3 aKyrriBeJr s ua 202lpirc

1. Haftueuynanur 3aMoBHr,rKa*:,[epucaenuil ?aKilad 6uwoi oceimu <Vuieepcumem
MeHedilalteHmy oc6imb,
2. Micqe 3HaxoAXeHH.s 3aMoBHvKa: 04053, M. Kniln, Byrr. CIqOBI{X CTPIJIbIII4B
Oyquuorc 52-A
3, KoA sriAHo 3 CAPIIOy 3aMoBHr4Ka*:35830447
4. Kareropir 3aMoBHr4Ka: riArpneMcrBa. ycranoBa, opraHbarlii5 rarHaveui y nynnri 3
rracrrrnr,r nepruoi crarri 2 3arcony Yrcpaihu (IIpo uy6ri.rni 3anyniBfli> .

5 Hagna [peAMera 3aKyriBri is sa3Ha.reuHflM KoAy 3a eAuHlrM saryninenrnrlM cJroBHraKoM (
y pa3i nogiry Ha Jrorrr raKi BiAoMocri rroBr{Hui gaguaqatlrc.r crocoBuo Ko]KHoro nora) ra
Ha3Ba ni4noni4urax rlacu(firaropin upe4rvreta sar<yuinni i .racrlrH rrpeAMera saryuinni
(rorin) ( sa naxnuocri) ;uaqiona.rrrHnfi rcracnr[ircarop Vrcpainn AK 02122015 <<€Auuufi
rarcyuinemHnft cJroBHrrK) rcoa AK 021:2015:30190000-7 Or[icHe ycrarKyBaHHq ra
rpuraA,qq.
6.' Posruip 6rcAxernofo rpu3uarreunfl. ra/a6o oqiKyBana napricrr rpeAMera 3aKyrriBJri:
4950 zpn (Vomupu mucn,ai dee'nmcom n'nmdecnm zpuseHb 00 xoniilox).
7. Ko4 eronorrri.ruoi rnacu(fixaqii uaAatr<in 6roANeruux xourrin): 2210
(rcomru r{epxanHoro 6rogxery Yrcpaiun)
8. flpoqe4ypararyuinni: seim 6es cucmeMu.
9, Opieuronruft noqaroK upoBeAeHHs 2021pox1t

Vnoouoeatrceua oco6a

ffi\rvatn;
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3ATBEPAXEHO r-
Hara:

Miuicrepcrea eroHovisuoro
po3Barry i roprirni Vxpaiuu

22.03.2016 Ns 490

PITIHI4TI fIJIAH
3aKyrriBeJb na 202lpix

l. HafiuenynanHr 3aMoBHrrKa*: fiepucaenufi 3arutad 6uu4ot
MeHedJraileHmy ochimuD

ocrimu <Vuioepcumem

9. opienronnzfi uovaror np nporleAypr4 saxyninni: cepryeHb 202r p'xy

Vnoen Eymeuxo

2. Micqe 3HaxoAXeHHr 3aMoBHr.rxa: 04053, M. Knin, nya. GIHOBI4X CTPIJIbIII4B
6yauHon 52-A
3. KoI sriruro r e[PIIOy 3aMoBHVKa*: 35g30447
4. Kareropir 3aMoBHVKa: uiqupueucrBa. ycraHoBa, oprani:aqii, ra:uaveni y nyHr<ri 3qacrrrHr'{ nepuroi crarri 2 3arcoHy yxpaiuu nrrpo ry6riuni :aryniui> .5 Hasea [peAMera saxyninni is sa3HaqeHH_sM KoAy:a eranrzu :arylieenrH].rM cJroBHrrKoM( y pa:i no,qiny Ha JIorI{ rar<i eiAoNaocri noerzHni iasnaqarucrr crocoBHo KoxHor-o lora) raHa3Ba si.{Ilosirurx rnaculpiraropin rperMera sanyninni i qacrzn npeAMera saxyuinni(rorin) (:a uaxnHocri) Iraqiona.urnnft n.rraczQir<arop Vnpaihu AK o)t:zots <€gnnuft
:arcynine.nruufi cJroBHrrK)) rcog lK 021220152351 100b0-S [por"rro*extHe, pqryBarb'e
Ta 3axvcHe o6.rragnaHnn.
'6' Posrvrip 6ro.4xernoro nplz3Har{enns raJa6o ouixynaua napricrr npeAMera :aryninni:
2880'00 zpn, (doi mucnHi eicirwcom aicindecnm ,puirru 00 ionifiox).7. Kol eronovriqnoi xnacwQiraqii eularKis 6r;aNery (ans 6ro4N-erHux rcounie) : 2210(rcourrn .{epxaenoro 6m4xery yrpainn)

9 flpoueaypa saxyuinrri: saim 6esiunopurmaHHn eneKmpouuot cttcmeMu.

.*o,rl+ft-.r\pr'"



3ATBEPAXEHO
Haxar

Miuicrepcrsa ercouovi qHoro
po3BlrKy i ropriui Vrcpaiurz

22.03.2016 Ne 490

- PITTIJMVT TIJIAH
3 arcyrriB eJr s ua 202lpix

1. Haftrraenyeannx 3aMoBHr4Ka*: flepucaenufi Jarutad 6uu4oi ocsimu <Vnieepcumem
M e H e d ilc.tv|, e H my o c s im b)
2, Micqe 3naxoAxcHHq 3aMoBHr,rKa:
bysuuoK 52-A

04053, u. Kzia, nyn. CITIOBI,IX CTPIJIbUI,IB

3. KoI sriAno 3 eAPilOy 3aMoBHraKa*: 35830447
4. Kareropix 3aMoBHI'IKa: rhrpneMcrBa. ycraHoBa, opraHfuaqii, ra:naveni y nyHrcri 3qacrrrHrr repllloi cra'rri 2 3axouy vrcpaiun nlrpo uyd.niuni:arcynieni> .5 Ha^:ea ilpe,4Mera sarcyninni is sa3Ha-reHHrM KoAy :a e4znnu sar<ylineruHr4M cJroBHLrKoM
( y pasi no4iny Ha norl4 raKi eiAoNaocri noszHni sa3Ha.{aruc{ crocoBHo KoxHofo lora) ra
Ha3Ba sirnoeilHlax r<laQr(firaropin npeplera :arynisJri i .racliH rrpeAMera saxynin,ri'(rorie) ( sa nalrnocri) ;HaqioHarsnnfr rcnaurtlixarop Yrcpainu AK o)t:zots <<€Au'uit
rarcyninemsnfi cJroBHI{K)) r<oa AK 0212015232580000-2 tHt}opuauifine o6.natHaHHs .6' Posn'rip 6roANeruoro npI43HarIeHH{ ra/a6o ouirynana 

"ipiict" rperMera sanyninni:
?040,00 epn. (dei mucnqi copoK epuseHb 00 xonifioxj.
7. KoA exonorvriqnoi r<nacn$ixaqii enlarKie 6rolNery (Aru 6ro4xerHr4x rcourrin): 2210
(rcorurn {epxannoro 6rogrxery ympaiuu)
8 flpoqe4ypa saxyninni: saim 6es nuKopucmaHHn eneKmponuoi' cucmeMrt.9, Opienronuuft novarolc npo elypu:axyninui: nepeceHb 2021 poxy

Vnoan I.IO. Evmeuxo
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3ATBEPAxtEHO
Hara:

MiHicrepcrra gronoNli'{Horo

p03Br4rKy i toprin,'ri YrPaiuu
22,03.2016 Ns 490

PIIIHI4IZ IIJIAH
3aKYrIiBeJIr na 2021Pin

1. Haftuenynann.r 3aMOBHr.rKa*: ,{epucaenufi 3fiIarud 6UApi oc7imu <vnieepcumem

M e H e d )IcJt/, eHmy o c 6 imw)
2. Micqe 3HaxoAlKeHHq 3aMoBHr.rKa: 04053, M. Kuin, ByrI. cIqoBIIX CTPIJIIIII'IB

6yannorc 52-A
3. Ko.q srilHo 3 eAPilOy 3aMoBHI4Ka*: 35830447

4. Kareropir 3aMoBHI4Ka: riArpueMcTBa. y:TaHoBa' opraHi3allii, :asuaveni y uyurcri 3

qacrrrHH nepuloi crarri 2 3arcony Ynpainn <flpo uy6niuni rar<yniui> .

5 Hasea [peAMeTa 3aKyliBni is :a3Ha.{eHHtM KOAy ga eAra.nurr,r 3aKyniBenbHl',lM CJIOBHI4KOM

( y pasi [o;iny 
"u 

not" TaKi BiAoMocri noer4gni sa3Ha'{a114cq crocoBHo KoxHofo nora) ra

Ha3Ba eiAnoeiAHrax KnaczoiKaropiB [peAMera 3aKyrIieli i '{acu{H rlpeAMera 3aK}rriBni

(lorin) ( sa naxnHocri) ;nauiona.nrunft n.nacnt[ircarop Ynpairu AK 021:2015 <<€Aunufi

rarcyninensnnfi cJIoBHITK> KoA AK 02122015; poBaiiAepiB' : -i.6. Porruip 6roANernofo npl'I3Har{esvs' "tala6 npeAMera 3aKyrlrBrll:

2288,44 zpn. (doi mucnvi doicmi oichtdecnm a xu )'
7. Koa ixonorr,riqgoi r<nacraQinaqii eraAarrde 6ro4xery (anr 6roaNerHllx rcourrin): 2240

(noruru,{epxannoro 6rogxery Ylcpaiuu)
8. flpoueaypa salcyuinni: saim 6es ruKopucmaHHn eleKmponnoi cucmeMu.,

Vnoanoa ^10. Bymeuxo
{KPaiHa;

f-s:
,:_ r oE

;x'pilT.$:'.:.-.ui{ o1a" * .'l'y'.oi
:t""f*"'ualZfr1,,i"'W



3ATBEPAXEHO
Hara:

Mirricrepcrna eKoHoNai.{Horo
po3Br4rKy i ropriui Yrpaiur.r

22.03.2016 Ns 490

PIIIHNIZ IIJIAH
3aKyrriBeJn na 2021pir<

1. HaftuenynauHx 3aMoBHr.rKa*: flepwaanuil sarutfid suu4oi ocrimu <Yuioepcumem
M e H e d ilctt/, e Hmy o c 6 imb)
2. Micue 3HaioA)KeHHr 3aMoBHr.rKa: 04053, M. Kui'n, nyn. CIHOBIIX CTPIJIbIII,IB
6yaunorc 52-A
3. Kol sri.qHo 3 eAP[Oy 3aMoBHvKa*:35830447
4. Ka:reropir 3aMoBHr.rKa: uigupueucrBa. ycraHoBa, oprani:aqii, rasuaveni y uynrcri 3

'rlacrl{Hr{ uepruoi crarri 2 3alcony Vrcpaiuu <IIpo rydniuni rarcynin"rri> .

5 Hasea [peAMera 3aKyliBni ig sa3HaqeHHsM KoAy 3a eAuHr4M 3aKyniBenbHr4M cJroBHr4KoM
( y pa:i no4iny Ha JIorI.I raKi eiAoNaocri noezHHi sasna.{arue.fl crocoBHo Ko)r(Hofo rora) ra
Ha3Ba niAuoeiAHlax Knacv(biKaropin npe1rirera sarcynieri i qacrr{H rrpeAMera saryniui
(rorin) ( sa nalnnocri) ;nauiona.usnufi rcnaul$ircarop Vrcpainu AK 021:2015 <€qrlnufi
ranyninemnuft cJroBHrrK)) rcoa AK 021:2015235110000-8 flporuuoxelr{He ,prrryBam,He
Ta 3axr{cHe o6ranuanuq.
6. Posrr.rip 6ro4Nernoro rpll3Haqesus rala6o ouixynaua eapricrs rperMera :ar<yninni:

3321,00 zpn. (mpu mucnqi mpucnra daud4anu oduu zpuonn 00 xoniilox).
7. KoA eronorr,riqnoi uacz(fircaqii nu4arrin 6ro4xery (4ru 6ro4NerHrrx rorurie): 2210
(rcomru,{epxanHoro 6roqxery Ynpainu)

. 8. flpoqe4ypa sarcyuinni: saim 6es suKopucnxuHHn eneKmpouuoi cucmeMu.
9. Opienroenrafi no.{arox u pu raryninnL: repeceHu 2021 poxy

Eymenxotv-
@'l oqK

ro



3ATBEPAXEHO
Hara's

Miuic'rePcrna eKoIloMlql{oro
po3BHrKY i roPrinni Yr<PaIHn

22.03.20l6 Ns 490

PIqHI{T TIJIAH
3aKYrriBeJrs ua 2021Pir<

1. HaftlrenynaUnn 3aMOBHI4Ka*: ,[epucaeruuit 3ttt<flad 6uu4oi ocTimu <vnieepcumem

y*{ir#':#:;:K-y; 3aMoBH'rKa: 040s3, u. Kuin, Bvrr. crlroBrrx crPrJlburdB

g. opienronnr4fi ro.raroK npoBeAeuHq rrpoueAypl4 3aKyriBni: aepecenu 2021 poxy

I.IO. Eymeuxo

6yaunorc 52-A
3:-K;o 3riAuo s CIPIIOY 3aMoBHIIKa*: 35830447

)TaHoBa' opl'aHfualrii, ra:naueni y nynnri 3

JIbHI4M CJIOBHI4KOM

KoxHoro lora) ra

3aKy[iBli i qacrnn [peAMera 3aKy[lBnl

,.utop Ynpainn AK 021:2015 <<€lunnft

:0913200-3 Ees:nn'
o ouirynana eapricrs npeAMera 3aKyrIrBJIl:

m dei zPuani 00 xonitrox)'
6ro4xtery (lnq 6ro.[xerHl{x rorurin): 2210

uH Hn ereKntP o uttot c ucnxet'lu'
ioni. apnpr"pun 2021 ooxV



3ATBEPAXEHO
Hana:

Miuicrepcrna eroHoLri.{Horo
po3Br4rKy i ropriui YrpaiHr.r

22.03.2016 Ns 490

PIIIHPIIZ fIJIAH
3aKyrriBeJn na 2021pirc

1. HafiueHynannx 3aMoBHrrKa*: fepttaanufi 3aKilfld 6uu4oi ocrimu <Vniaepcumem
MeHed,rcMeHmy oc6imw)
2. Micqe 3HaxoAxeHH{ 3aMoBHraKa: 04053, M. Kniie, nyn. CI9OBIIX CTPIJIbUI{B
6ygunox 52-A
3. Ko.q:ri,qno s e[PilOY 3aMoBHuKa*: 35830447
4, Kareropir 3aMoBHr{Ka: lh[pu€McrBa. ycraHoBa, opraHi3arlii, saenaveni y nynr<ri 3
qaerrrHr.r uepuroi crarri 2 3axouy Yxpainu <IIpo ny6nivni 3aKyniBri) .

5 Ha3ea rlpe4Mera:arcyuierri is :asHaqeHHrM KoAy 3a eAuHrzM :arcyninenrHr{M cJroBHrrKoM
( y pa:i noginy Ha Jlorrr rari siAor,{ocri noezHni gagnaqarp{cs crocoBHo Koir(Hofo lora) ra
Ha3Ba aiAuoeiAHI,Ix KnacuftiKaropiB rpeAMera sarynisri i .{acu4H rrpeAMera :ar<ynieni
(rorin) ( :a naaenocri) ;uaqiouansHuii xnacn$inarop Yrcpainu AK 02122015 <<€qunufi
sar<yninemnufi cJroBHLrK> KoA AK 021:2015:315200O0-TCeirilmHunu ra
oceirrrosaJrbHa apMarypa.
6. Po:vrip 6roAxernoro rpr43Harreuus ralalo ouiryeana eapricrb npeAMera saryninni:

329,95 zpn. (mpucma doadqnmu dea nmb zpurHenu 95 xonittox).
7, KoA eronouiqnoi xracz$ircauii eularKin 6rolNery (ars 6roAxerunx xounin): 2210
(rcourrn [epxannoro 6rogxery V
8. . flpoqeAypa 3aKynrsri: saim en e Knxp o H H oi' c uc men u.
9. Opienronnraft uoqaror< n rcyuinni: repeceHb 2021 poxy

Vnosu I.IO. Eymenxo

L(,'l.lbrevau4l



PIIIHI,ITI TIJIAH
3aKYuiBeJn na 2021'Pilc

1. Hafiuenynann.a 3auonsura*: fepucaanuit zawtad

m e u ed tctweHmY o c e im u>t

2. Micqe 3HaxoAXeHHq 3aMoBHuKa: 04053. *r. Kuin,

3ATBEPAXEHO
Hanag

Minicrepcrna eronouiquoro
po3BrrrKy i toPrirni YrPainu

22.03,2016 Ne 490

ouu4oi ocrimu <VniaePcumem

ByJI. CIqOBIIX CTPIJIbIII,IB

6yaunorc 52-A
3". Ko.u:riAno s CIP|IOY 3aMoBHI4Ka*: 35830447

4, Kareropix 3aMOBHLTKa: uigupraerucTBa. y:TaHoBa' oprani:auii, :arnaueni y uyurcri 3

qacTrrHr{ nepmoi crarri 2 3alcony Ynpainu <IIpo uy6liuui rarcyniuni> '

5 Hasna npeAMeTa sar<yuinni ig Sa3Ha'IeHHqM KoAy 3a QAI4HI4M :aryninelrHl4M SJISBHI4K9M

( y pagi .ro.qiny Ha JIOTII rar<i siAoMoCri noeuHni sa3Haqarl4cq CToCoBHo Ko>ttHolo noTa) Ta

,Ha3Ba siAnoeiAHrax KflacroiKaropin upe.urvrera :aryuieJli i -{acu4H IIpeAMera :anyninni

(lorie) ( ea nannnocri) ;uaUionansnraii lt.tracni[irarop Yrcpainu [K 02122015 <<€lunuft

:anyuine.lsnufi crlOBHI{K)) KoA AK 021:2015:31510000-4 Elenrpuuni JIaMIII{

po3r(apeHHq. :, _
-^6. poirr,rip 6roANerHoro nprr3HarreH'.s mla6o ouixynana napricrr, npeAMera 3aKynlBnl:

244,93 zpn. (daicmi copox qomupu zpuaui 93 xoniilox)'

7, Kol eronorvri'{Hoi rnacvQirauii snaarri ery (grrq 6ro4xerHr{x r<orurin): 2210

(noruru [epxanuoro 6rolxelY Ynpain
noi cucmetttu.8. flpoue,uyPa saxYniui: saim 6es

: nepeceHb 2021 PoxY9. Opienronunfi uoqaror nPoBeAeH

YnooruoaaxceHa oco I.IO. Evmenxo
*4
(e

ffi,'.o'JoJ*



PIIIHI,Ifr fIJIAH
3aKYniBeJrs ua 2021Pix

1. Haftuenynannr 3aMoeHuKa*:,{epucaanuil salomd

me n e d xc*t eHmY o c 6 tmu ))

2. Micue sHaxoArreHHs 3aMoBHI4Ka: 04053, tu. Knin,

3ATBEPAXEHO
Hara:

Mir-Iicrepcrna erosoviquoro
po3Br4rKY i roPrinni YrcPaiHu

22.03.2016 Ne 490

6ult4oi ochimu <YuieePcumem

ny.rr. CIHOBIIX CTPIJIbIIIIB

6yaunon 52-A
:l fot 3riAuo s eIPIIOY saMoBHI4Ka*: 35830447

4. Kareropil 3aMoBHI4Ka: ufinpueucTBa. y:TaHoBa' oprani:aqii' :a}raueni y nyHrcri 3

qacTrrHrc uepuroi crarri 2 3arcouy Yrcpaiun <IIpo ny6niuHi sarcynie'ni> '

5 Ha:sa [peAMera sar<yniui is ia3na"et{HqM KoAy :a eAnnuu rarynieelr'l'rM ciIoBHI4KoM

(.y pasi uo4iny Ha JroTr4 rar<i eiAoN{ocri nosuHni ga:naqau4cfl cTocoBHo KoiI(Hofo lora) ra

Ha3Ba . eiAuosiAglax xlacusixaropin upe4nera :axyuisd i qacrug IIpeAMeTa sarynieli

(rorin) ( :a uatnuocri) ;HaUiona.nurnfi rcnacui[ircarop Yrcpainu AK 02122015 <<€lunufi

-ranyrrieelsnnfi cJroBHr.rK)) KoA AK 02 1 : 20 1 5 : 3 1 520000-7 csirlaJlrHHltu'

6. Posrr,rip 6ro4Nernoro [pI'I3HarI euss' ]jalalo ovixynana eapricrb IIpeAMeTa :axyninni:

g23,g4 ,pi. ptu ttmbcom daad4nmu nxpu zpu.6Hi 94 xoniiiox)' .,^-,,-;-\. rrl {r

7. 
-Ko,q 

eKonoNli'{Hoi xnacusir<auii slTAarxi (lnn 6rotNerHl4x xoulrin): 2210

(nourru .{epxaunoro 6roqxery VnpaiHu
HOi CUCmeMu,8. flpoueaYpa saxyninni: zairu 6es au

'peceHb 2021 PoxY9. Opienronnuft no'{aror lpoBeAeHH

frOa ira *-

-t'
6.<

Ynoauoaauceua oco6a I.IO. Eynreuxo



3ATBEPA)KEHO
Hara:

Minicrepcrra er<ouorrriqsoro
po3Br4rKy i roprinni Yr<painu

22.03.2016 Ns 490

PIIIHUTI TIJIAH
3aKyniBeJb na 202lpirc

L Hafiivrenynannr 3aMoBHZKa*: lppucaonufi Jarutad 6uu4ol ocgimu <Ynieepcumem
M e H e d )rcJn e Hmy o c 6 im w,
2, Micqe 3HaxoAXeHHf, 3aMoBHrzKa: 04053, M. Kuiu, Byrr. CIqOBLIX CTPIJIbIII,IB
dyauHorc 52-A
3. KoA sriAHo s e[PilOV3aMoBHr{Ka*: 35830447
4, Kareropir 3aMoBHr.rKa: [iA[pueMcrBa. ycraHoBa, oprauiraqii, rasua.reui y nyunri 3
rIacrI{HLI nepuroi crarri 2 3arcony YxpaiHn ullpo ny6.rivni :arcynieli> .

5 Hagea [peAMera 3aKyniBni ig saguaqenHf,M KoAy 3a eAr.rHI4M 3aKyniBenbHr,rM cJroBHraKoM

( y pasi rloAiny Ha Jrorrr raxi eiloN{ocri noeuHHi sa3Haqarr4cr croeoBHo KoxHoro lora) ra
Ha3Ba nignoni4nux rcnacuQixaropir upeavrera saryuieri i .racrr4H rrpeAMera saryninrri
(norin) ( sa narnuocri) ;H:lrlionalurufi rclacu0ircarop Yrcpainu AK 02122015 <<€Aunufi
:anyuine.nuruft cJroBHr{K>) rcoa [K 02122015t44100000-1 Koucrpyrcqifini nrarepia.ru ra
cyrryrni nupo6u.
6. Posrvrip 6roANerHoro npr,r3HaqeHHfl rala6o ouiryeana napricrs npeAMera :anyninni:

12452,38 zpn. (doanad4anu, mucnq qomupucma n amdecnm dai zpuaui 38 xoniilox).
1. KoA eroHorvriqHoi xnacz(pir<auii ezlarKie 6ro4xery (arll 6roaNerHr4x rorurie): 2210
(nomru [epxannoro broAxery Yrcpainu)
8. flpoqe4ypa saryuinni: seim 6es ruKopucmaHHn ereKmpoHHo[ cwcmeMu.
9. Opienronuuft no.rarox: npoBeAeHHq nporleAypu :arynisri: ilcoemenu 2021 poxy

Vnoen Eymenxo
frpairra i

i'< -'*,
oO ^ or



3ATBEPA}KEHO
Haxar

Miui crepcrna erosouiqnoro
po3Btlrxy i roprinai Vrpainr.r

22,03,2016 Ne 490

PIIIHI4fr fIJIAH
3aKyrIiBeJIr na 2021pirc

1. HafiueuynauHr 3aMonHr4Ka*: flepucaenufi 3st<Jtad 6uu4oi ocrimu <Vuioepcumem
M e H e d Jrc.M e Hmy o c 6 im u D

2. Micue 3HaxoAXeHHtr 3aMoBHLrKa: 04053, M. Kuin, Byrr. CIqOBI,IX CTPIJIbIII4B
6yannox 52-A
3, Kol grilno 3 eAPnO)'3aMoBHr4Ka*: 35830447
4. Kareropir 3aMoBHr4Ka: nigupneucrBa. ycraHoBa, opranisauii rasnaueni y uynrcri 3
qacruHrr nepuoi crarri 2 3anony Vrcpaiuu <IIpo ny6liuui 3aKyniBri)) .

5 Hassa rpeAMera sarcyuiui ig :a:naqenHrM KoAy 3a eAuHr4M saryuineruHr.rM cJroBHr4KoM

( y pa:i no4iny Ha Jrorr4 raKi eiloNaocri nosuHHi :asHaqarr4cq crocoBHo Ko)KHoro rrora) ra
Ha3Ba siAuosiAHux rcnacraSixaropin npearrtera :axynisri i qacrr4H rrperMera saryuieli
(rorin) ( sa nannHocri) ;urarliona.nurufi nlaclrr[ixarop Yrcpaiuu AK 021:2015 <€tuuufr
rarynine.nrsprfr cJroBHr4rK)) KoA AK 021:2015260180000-3 flpoxar BaHTalKHrrx
TpaHcroprnrax raco6ie is sotiolr{.
6. Porruip 6roAxerHoro npu3Haqerrns rala6o o.rirynaHa napricrb npeAMera :aryriuni:

520 zpn. (n nmcom deadqamu zpuseHb 00 xonifiox),
7. KoA eronolai.rHoi nnacra0irauil eu.Aamis 6ro.uNery (arrq 6rcaxerHr{x r<orurie): 2240
(nonrru [epxaeuoro drogxcery Yrcpaihra)
8, flpoueaypa sar<ynieni: seim 6es ruKopucmflHHn eileKmpounoi cucmeMu.
9. Opieuronnvft no.raror npoBeAeHHq rporleAypz:arynisri: ilcoamenu 2021 poxy

Eymenxo

o\< -|o
oO



3ATBEPAXEHO
Haras

MiHicrepcrna erosorr,riqHoro
po3Br4rKy i ropriuai Vxpaiura

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI4IZ TIJIAH
3aKyrriBerb Ha 2021pin

l. HafinenynaHnr saMoErHr{Ka*: fiepucaenuil 3aKnad 6un4ot ocnimu <Vuioepcurnem
M e H e d arcJyt eHmy o c 6 im b)
2. Micqe 3HaxoAXeHHfl 3aMoBHr.rKa: 04053. u.
dysuHorc 52-A
3. Koa sriluo s eAPilOV saMoBHr.rKa*: 35830447

Kni'e, ny.u. CIHOBI,IX CTPIJIbUI,IB

4. Kareropin 3aMoBHIaKa: ui4upraenrcrBa. ycraHoBa, opraniraqii, rarHaveHi y ryHrcli 3
qacrlnHr{ nepuoi crarri 2 3arcouy Vrcpaihu ullpo ny6.rri.rHi 3aKyniBri) ,

5 Ha-:ea [pe.4Mera saryuinni ig :asnaqenHrM KoAy sa egunlru saxyninelrHr4M cJroBHr4KoM
( y pasi noginy Ha JIorI4 raxi ni4onrocri noeunHi gasHa.rarr4cq crocoBHo Ko)r(Horo nora) Ta
Ha3Ba eiAuosiAHzx rlacnsiraropin rpeAMera :aryninni i qacrzn rpaAMera raxyninni
(rorin) ( sa namnocti) ;naqiona"rrrsnft nnacusixarop Vnpaiun AK O)tzzots <€aunuft
:arcyuine.ruruft cJroBHr{KD KoA AK 02122015230230000-0 Kotru rcTepHe o6.naquauHl.
6. Posn'rip 6rcrxerHoro rpu3Har{euus ralalo ouircyeana napricrb npe.4Mera :aryninni:

17270 epn. (cfuwnadqnmu rnucnq daicmi ciudecnm zpuleHb 00 xoniiloi).
7. KoA erononriqHoi xnacra(pir<auii eularKie 6rcaxery (anq 6ro4xernzx rourrie): 2210
(roruru {epxannoro 6roArxery Vrcpaihra)
8 flpoqe4ypa saryninni: soim bes suKopucmaHHn ereKmpouuoi cucmeMu.
9. opieuronnuft noqaror npoBeAeHHr nporleAypz saxyriui: ttcoomeuu 2021 poxy

VnoeuosMtc Eymeuxo



3ATBEPA)KEHO
Hara:

Miuicrepcrna erououiqsoro
po3Brrrry i roprinni Vr<pBiurz

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI4IZ IIJIAH
3aKyrriBeJb na 2021pix

1. Haftrr,renynannx saMonHr,rKa*: f(epucaonufi 3a,<Jtud suu4oi oc?imu <Vnieepcumem
MeHed)rcMeHmy oc6imw)
2. Micqe 3HaxoA)KeHHq :raMoBHr.rKa:
6y4unox 52-A

04053, vr. Kzi'n, nyr. CIHOBI4X CTPIJIbULIB

3. Ko.u griruro s e[PilOY 3aMoBHZKa*: 35g30447
4' Kareropir 3aMoBHI'IKa: rtqupzeucrBa. ycraHoBa, opraHbartii, :a:Haveni y nyHrcri 3qacrr{Hn uepuroi crarri 2 3aroHy yxpaiga urrpo ny6.ri.rui 3aKyrriBJri) .5 Ha:ea nperMera saryn.ieni is sa3Ha.{eHHsM KoAy sa €rzHraNa :axyuinemHr4M cJroBHr.rKoM( y pasi uo4iny Ha JIorI'I raxi eiroN{ocri noezHHi sa3na.{arr4c.[ crocoBHo KoxHoro nora) raHa3Ba siAnosi.4Hux 

..xnar:u(fixaropia rpeAMera sarcyuinni i qacrun [peAMera sarynieni(rorin) ( sa narnnocti) ;narqiona.rruruft xnacnQircarop Yr<paiuu AK 021:2015 <<€Aunuftrarcynieelrnnfi croBurKr) KoA AK 021:2015:3023000b,0 Koru rorepHe o6la4uauHn.6' Posruip 6roANernoro rpl{3Har{eunfl. ra1a6o o-rixynana napricrr npeAMera :axyuinni:
1798:00 epn. (mpu mucnui ci*tcom dee nnocmo aici,vt zpu,eHb 00 xoniiox).7, KoA eronorr,ri.{Hoi r<nacrarfircauii eularKie 6rcaxery (a:rq 6roaNer""* rcourin): 2210(xonrru .{epxaenoro 6rol

I flpoqe4ypa saxl.nieri: cmsHHn eneKmpoHHol.cucmemu.9' Opienronnufi noqaror ueAyprr sanynieni: Jtconmenb 2021 poxy

1.10. Eymenxo

--7.. 
^Yf,V dl



3ATBEPDKEHO
Haxa:

Minicrepcraa erosolriquoro
po3BHrKy i ropriui Yrpaiuu

22.03,2016 Ns 490

PIIIHI,Ifi IIJIAH
3aKyriBeJn na 2021pirc

1. HafiuenynaHHr 3aMoBHI4Ka*: ,{epucaenuil 3aKnfld 6uu4oi ocsimu <Vnieepcumern
MeHe d Jrcttlt e Hmy o c 6 im D)
2. Micqe 3HaxoAXeHHs saMoBHr4Ka: 04053, M. Kuiin, Byn. CIqOBUX CTPIJIbIII{B
6ysnHoK 52-A
3. Ko.q sriAHo 3 CAP|IO]'3arvrosHzxa*: 35830447
4. Kareropir 3aMoBHL{Ka; nigupraeucrBa. ycraHoBa, opraniraqii, sa:HaueHi y nynnli 3
tlacrnHr.r nepuroi crarri 2 3aroHy Yrcpainu ullpo ny6li.rHi :axynieli> ,

5 Ha:ea npeAMera:aryninni is sa3HaqeHHqM KoAy sa eAzuprNa saxyuieelrHr'tM cJroBHr4KoM
( y pa:i noginy Ha norl,I rari eiloNaocri noeuHsi :agnaqau4cq crocoBHo KoxHoro rora) ra
Ha3Ba eiAuoeiAHux rcnacu(pixaropin npearuera saxynieri i qacrr4H npeAMera sar<yninni
(norie) ( sa HaxnHocri) ;uaqioua.nunnfi rc.racn{inarop Vrcpaiuu AK 02122015 <<€Aurrufi
:ar<yuine"ntnuft cJroBHIrK)) rcoa AK 021:2015:30230000-0 Koun rcTepHe o6lagHannn.
6. Posrurip 6roANernofo npl43Harreuns ra/a6o ouiryeana napricrb lperMera :axyninni:
2838,00 zpn. (dei mucnqi ciciucom mpud4nmu eici-m zpuoenu 00 xonifiox).
7. ItoA eronorrriqnoi nnacu(firauii euAarrde 6rolNery (anq 6roaNerHr.Tx noruris): 2210
(xourrn flepxannoro 6rolxery Yxpaihu)
8. flpoqe4ypa saryninni: soim 6es suKopucmaHHn efleKmpouuoi cwcmeMu.
9. opieHroenufi no.{aron rrpoBeAeHHtr nporleAypu:aryniBnL.. Jrconmeuu 2021 poxy

Vnoeuooa Eymenxo
z(6pain3l

:l r rre

TY:;6r '4,, a "r'''t o s v\'.\'.U*r^w
fu"T,;,r'o-")



3ATBEPNXEHO
Hara:

Mir.ricrepcraa eroHouiqsoro

P o 3 B rlrK' 
; ; :d;i'Ji r" Xi'H6

PITIHI4fr IIJIAH
raxyuinelr ua 202lPin

1. Hariir,reuynanru 3aNroeHr4xa*: ,[epxcaenufi ssK,xad ouu4ol ocaimu <Vuioepcumem

t t a u ed t r cM eumy ocoimu>
2. Micrre 3HaxoAXeHHtr 3aMoBHura: 04053, M. Kuiie, nyl. CIHOBI4X CTPIJIbIII'IB
61'gr.rrrori 52-A
3. Kort:ri,uno s CIP|IOY 3aMoBHI4Ka*:35830447
4. Italeropir 3aMoBHLrKa: uigupuerucrBa. ycraHoBa, oprauirauii, ralna.reni y uynrcri 3
rnc'r rir:rr nepuroi crarri 2 3arcony Vrcpaiuu <IIpo ny6liuHi raxynie.li> .

5 IIallx ilpeAMera saxyninni is sa3Ha-{eHHqM KoAy 3a eAunult :aryuinelrHr4M oJIoBHITKoM

( y pr;i no.qily Ha rrorr4 rani eiAoNaocri uoeuHni sa3uaqarucq crocoBHo KoxHoro lora) ra
Ir:r'lna uilnoeiAHrax rcnacusixaropin [peAMera :arcyuinni i .{acruH npeAMera saxyninni
(,roriu) ( :a narnHocri) ;raqionalrHufi rc.racuQinarop Ynpainu AK 021:2015 <<€Anuufi

3lrr)'u,,rcrsnuft cJroBHnK)> xoa [K 021:2015:30230000-0 Konrn rcTepHe o6.ralnannq.
6. Pc :rip 6ro.uxerHofo rpr43narreHus rala6o ouirynana napricrr rpeAMera saxyninni:

2 i 2: :,,",t zpu, (doad4nmt odua mucnva daicmi aicilwdecnm mpu zpusHi 79 xonirtofl.
? l:-,'.i eronouiqnoi xnacu(firarlii sraAarKis 6roaxery (4nr 6roaNerHplx rcorurin): 2210
t' " ''r
( tl
('a

;r f{cpxanHoro 6rcA}Kery Yrcpainu)

,'1'ueAypa 3aKyriBni: soim 6es 6uKopucmfiHHn eneKmponnoi cucmeMu,

Evmeuxo

IITOBHI4I,I TOqATOK N eAypn



3ATBEPNxtEHO
Haxa:

Miuic'repcrna enoHouiqHoro

P o 3 B xrKY 

;:Jifdi r" l["i66

PITIHI4fr TIJIAH
:anytine"nu ua 202lpix

1. II:ri'tttenynanHx 3aN{osHr,rra*: fiepxcaonuil zarutad euu4oi' ocaimu <Vuieepcunnem
n e r t c r)trctteHmy oceimun
2. N'Iicqe 3HaxeAxeHHq 3aMoBHr4Ka: 04053, u. Kuin, ny"rr. CIHOBI4X CTPIJIbUIIB
61'11rrrror 52-A
3. l{o4 :ri4no s elPilOY 3aMoBHr4Ka*: 35830447
4. Iiareropir 3aMoBHlII€: uigupuelrcrBa. ycrauoBa, opraHi:auii, :a:Haueni y nyurcri 3
rr ir c': , : i r rr rep[roi crarrji 2 3anony Yxpainn <IIpo ny6.ni.lui rarcyninni> .

5 I lrrtBa [peAMera sanyliui.i3 3a3HarreHHsM Kory sa e4zHur'r :axyuirelrHr,rM cJroBHrrKorvr
( 1, ; ::i noainy Ha Jlorr4 rari eilorvrocri noelTHHi sa3lraqarlrc.rr crocoBHo KoxHoro lora) ra
Il:l':lir.r uiluosiAHux r.nacra(pixaropia upeanrera saryuieri i .{acrrlH npeAMera saryniui
(.ror.:r) (:a uarenocri) ilraqiouanrHuft r<"rracu$irarop Yrcpainu AK 02I:2015 <€tuuufr
:trtri' r,trcrlHnft cJroBHaK>> rcoq {K 0212015244100000-1l(oncrpyxqifini uarepianu rac)'i, ri srpti6l
6. '''rrip 6roAxernoro rpu3Har{euus ra/a6o ouirynaua eapricrb npeAMera saryninni:

2l -' ' , i 0 zpn, (de adqnmt odua mucnqa n nmcom copoK e ici,vt zpueenu 40 xonifiox).
1. o,r'I eKoHor'ri'IHoi xlacra@ixarliT eularxie 6lolNery (anq 6roAxernux r<orurin): 2210
(r.'c: r'rr [epxaanoro 6rcAxery Ynpaihu)
8 'orreAypa saryniui: soim 6es ruqopucmaHHn eJteKmponuoi cucmeMu.
i' i':rtrosnlafi nor{aroK [poBeAeHHq rpoqe.4ypu saxyninnri Jtucmonad 2021 poxy

Vnoeuoea:uceu I.IO, Evmenxo



3ATBEPA)(EHO
Har<a:

MiH icrepcrna eroHonriquoro

P o 3 B I4rKY 

; ;:d#Ji r"ll,.i66

PITIHI4iI TIJIAH
lanynine.rs Ha 2021pix

1. Haliruenynanru 3auonnnra*: ,{epcrcaonuil sat<ilad euu4oi' oceimu <Yuieepcumem
t t e t t e ducMeHmy ocoimu >
2. Micqe 3HaxoAxeHHf, 3aMoBHzxa: 04053, M. Kuie, ey,r. CIHOBI{X CTPIJIbIII,IB
6y4r'rHon 52-A
3. Kol sri.qFro s €IPilOY 3aMoBHr.rKa*: 35830447
4. Itareropir 3aMoBHI4Ka: nignpnemcrBa. ycraHoBa, opranirauii, :a:Haveni y uyHrcri 3
ri2lc-i rriirr nepuroi crarr:i 2 3ar<oHy Yrpainu <IIpo nyo.rrivni sanyuieni> ,

5 IJa.;tra npeAMera:aryuinni ig sasHa.reHHrM KoAy sa eAzHuNa sar<ynieelsHr{M cJroBHr4KoM
( y p.:i no.qinY Ha JIorLI raxi eiAorvrocri noeuHni sa3Haqarvcr crocoBHo Ko)KHofo rora) ra
IiiuBa silnosiAHrx ruracu$inaropin npegrr,rera saryuisri i -{acu4H npeAMera sarynieli
(.roliu) (:a narnnocri) ;raqionamnufi rc.racurpinarop Yrcpainu AK 021:2015 <<€gnnufi
.tttii'r'tiucrurufi cJToBIIITK>> noa AK 0212201522450000-9 {pyxoeaua npogyxqin 3

c. i 0., I c ; i]-aMI| 3axHcTy.
6. l'o:rrip 6roAxernoro rpl43Harreu:as ra/a6o o.rixynaHa eapricrr npeAMera saxyniui:

I 5(i,CC zpn. (cmo n nmilecnm ?pu6eHb 00 xonifiox),
7 iiol exonoNri.{Hoi rcnaczQirarlii er,rAarKie 6ro4Nery (ans 6roaxerHr{x rounie): 2210
(ror;i-r u {epxanHoro fiiroAxery Yrcpainu)
U. l1;rcrle4ypa saryninui: zeim des ruKopucm&HHn eneKmponuo[ cucmeMr.t.
9 ^':i.rrrroBHuft no.{a:roK rrpoBeAeHHf, nporleAypz sarynieri: nucmonad 2021 poxy

Ynoeuoeauceua trO. Eymenxo

ssl..'/ <s-toii -:^*/ I 1L< -.i';'osl I r l- s
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3ATBEPn)KEHO
Haras

Miui crepcrna eroHorrriqr.roro
po3Br4rKy i ropriui Yxpaiuu

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI4II IIJIAH
3aKyrriBeJm ua 2021pix

L HaftuenynaHnr 3aMoBHI4Ka*: fieptrcaonuil 3arL,xad suu4oi ocsimu <Vwieepcumem
n r e H e d fiut$ e Hmy o c 6 im w)
2. Micqe 3HaxoAxeHHr 3aMoBHr4Ka: 04053, M. Kui'eo nyn. CIHOBI,IX CTPIJIbIII,IB
6l,luHox 52-A
3, Itoa srilHo 3 eAPilOy 3aMoBHr.rKa*: 35830447
4. Kareropix 3aMoBHI4lKa: nigupuervrcrBa. ycraHoBa, opraniraqii, sa:Ha.reni y nynnri 3
rrlc'l'rrHIr uepruoi crarri 2 3arcony YrcpaiHn <IIpo ny6livHi raxynin.ni> .

5 IIasea [peAMera sanyniui is sa:naqenHqM KoAy 3a eAr4HIzM :axynineruHr{M cJroBHr4KoM
( y pa:i no4iny Ha JIorIr rari eiloN{ocri noeuHHi gasHa.{arr4cs crocoBHo KoxHoro :rora) ra
lriBBa siAuosiAHux t:nacu(fircaropin npe.unrera :axynieri i qacrr4u rrpeAMera saxyniui
(,rorin) (:a narenocri) ;nauiosalsuufi rcnacu{ircarop Vrcpaiuu AK 02lz20l1 <<€iluu:air
raxl,uine.nurufi cJroBHrrK>> KoA AK 021:2015:30230000-0 Koun rorepHe o6laguaHHn.
6. Po:nrip 6roAxernoro npl,I3Har{evns rala6o ouixyeaHa napricrb rpeAMera :anynieni:

1343,00 zpn. (odna mucflva mpucma copoK mpu ?pu6Hi 00 xonifiox).
l. Ito.u exoHorvliqsoi ruacu$ixauii erlarKie 6ro4Nery (ans 6roaNerHr4x r<oruris): 2210
(ro rrrrn,{epxannoro 6ro4xery Ynpaiuu)
8, flpoqeaypa saryniui: saim 6es Hn eneKmpounoi' c ucmeMu.
9. Opienronrurft noqar:ox ilpoBe :arcynieri: nucmonad 2021 Ttoxy

'.1O. Eyrnenxo

*
IJOJ



3ATBEPAXEHO
Hara:

MiHi crepc'rna erosorvriqsoro
po3BnrKy i roprinai Yrpaiuu

22.03.2016 Np 490

PIIIHI4fr TIJIAH
3aKyniBeJrc ua 2021pir

1. HafirvreuynaHru 3aMoBHIrKa*: fepucaanufr 3arutad 6uu4oi ocnimu <Vuieepcumem
il e He d JrcJvteHmy o c 6 im wD

2. Micqe 3naxoAxeHHir 3aMoBHr4Ka: 04053, u. Kniin, Byrr. CIqOBI{X CTPIJIbUI4B
6y4unorc 52-A
3, Ko,q sriaFlo 3 eAPII(fy 3aMoBHr4Ka*:35830447
4. Kareropir 3aMoBHLIt(a: riArpueMcrBa. ycraHoBa, opraniraqii, ra:naveni y nyunri 3
tIacrnHr{ [epruoi crarli 2 3arcony Yrcpaihu nllpo ny6"rriuui :anyninli> ,

5 Fla:ea [peAMera saxyninni is sa3HaqeHH{M KoAy 3a eAr4HuM :axynieemHr4M cJroBHr,rKoM
( y pa:i noginy Ha JIoTII raxi eilo\aocri noBLrHHi sa3ua.{arzcs crocoBHo KoxHofo rrora) ra
Ha3Ba eiAnosiAHI,Ix xuacu$ir<aropin upearrrera :axynisri i .{acu4H rrpeAMera :ar<yninni
(rorin) ( sa naxnuocri) ;nauioua.rsnuft rc.rracu@ircarop Ynpainu AK 02122015 <<€Annufi
:axyuine.lrnufi cJroBHtrKD KoA AK 02I:20lt5:30230000-0 Kovu rorepHe o6.raAnauHq.
6. Po:rr,rip 6ro.qxernolo npll3Haqoaus rala6o ouixyaaua napricrl nperMera :axynieli:

2686,00 epn, (dei mucnqi wicmcom aiciudecnm wicmu epuseHb 00 xonifiox).
1. I{oA erouorvriqnoi rgrawr(fixaqii eularKis 6rolNery (.uls 6ro.qNerHux rcourrin): 2210
(noruru [epxanuoro 6rc4xery Ynpainu)
B. flpoqeaypa saxynieni: saim 6es ruKopucmaHHn eJteKmpouuoi cuctneMu,
9. Opienronnuft uoqalox rpoBereHHs nporleAyprz:aryriari'. nucmonad 2021 poxy

VnoeHoemrce Bymenxo
-Yr<Oalra I
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3ATBEPA)KEHO
Hara:

MiHicrepcraa erosoviqsoro
po3Bl4rKy i ropriani Yr<paiuu

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI4iI TIJIAH
3aKyniBeJb Ha 2021pir

1. HafiltenynaHux 3a\doBHI4Ka*: fepxcaonuil 3aKnsd 6uu4oi ocrimu <Vuieepcumem
a t e r t e d uttweHmy o c 6 imun
2. Micqe sHaxoAXeHH,r 3aMoBHrzKa: 04053, M. Kuiu, Byrr. CIqOBI{X CTPIJIbIII,IB
6ygrruon 52-A
3, I{ol sriru{o s €.UPIOY 3aMoBHr4Ka*: 35830447
4. Itareropir 3aMoBHr{Ka: rhlpneMcrBa. ycraHoBa, opraHi3auii, ra:naveni y uyarcri 3
rl:rc-r urru reptrroi crarri 2 3arcony YrpaiHu dlpo ny6livui 3aKyniBJri) .

5 I lluea npeAMera sanyninni is sa3HaqeHHqM KoAy 3a €AuHr4M saryuieelrHr4M cJroBHraKoM

( y 1;rui loAiny Ha nor]a rani siAoN,{ocri noBuHHi gasuaqarr4cr groeoBHo KoxHofo nora) ra
Ita3nl eiAnoniAHI,Ix lcracu(biKaropin npearvrera 3aKyrrieri i qacrr{H npeAMera :aryninni
(:ror iu) ( sa uarnnocri) ;uauionamHnfi xnacnr[ircarop VnpaiHn [K A2l:2015 <<€Aunuft
ax1 :riue"mnuf cJToBHMK)> r<oa AK 02122015222820000-4 E.lannu.
6, l'c:r,rip 6ro.qNernoro npr43Har{euns 'rala6o ouiryeaHa Bapricrb npeAMera sarcyuiui:

100(;,C0 epn. (odna mucnqfi ?pu6eHb 00 xoniilox).
I . l.o4 exonouiqsoi xnacra$ir<auii sra.4arrie 6ro4Nery (arr 6roaxerHr4x xorurin): 2210
(;.:or ;'nr [epxannoro tirolxrery YxpaiHu)
8. , Ipoqe4ypa sar<ynirrni: zeim dez ruKopucmsHHn eneKmpouuoi'cucmeMu.
9. lpieuronnzft no-rarox npoBe.4eH pz sar<yninti: nucmonad 2021 poxy

Vnoouoswilce Eymenxo
-=Ff/ lNlnl \,'o '"s,
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

22.03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої ета п  і 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) ;національннй класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне 
обладнання.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 

5040,00 грн. (п ять тисяч сорок гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використаний електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: жовтень 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства економічного 
розпитку і торгівлі України 

2 2 .0 3 .2 0 1 6  Х і 4 9 0

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2021рік

1. Найменування замовника*: Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти»
2. Місце знаходження замовника: 04053, м. Київ, вул. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦИВ 
будинок 52-А
3. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35830447
4. Категорія замовника: підприємства, установа, організації, зазначені у пункті З 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» .
5 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та 
назва відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) ( за наявності) раціональний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» код ДК 021:2015:30210000-4Машини для обробки даних.
6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 

31940,00 грн. (тридцять одна тисяча дев ятсот сорок гривень 00 копійок).
7. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): 2210 
(кошти Державного бюджету України)
8. Процедура закупівлі: звіт без використання електронної системи.
9. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: жовтень 2021 року



3ATBEPAntEHO
Haxa.s

Miuicrepcrna eroHoMi.rHoro
po3Br4rKy i ropriui Yrpainlr

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI,Ifi IIJIAH
3aKyriBeJrt IJa202lPirc

1. Hafiuenyranru 3alvroBHr,rKax: fepueaonufi 3fiKnad 6uu4oi ocrinxu <Ynie epcumem
M e H e d )rcM e Hmy (, c 6 im ID)

2. Micqe 3HaxoAlr(eHHs 3aMoBHr4Ka: 04053, M. KIailn, ny"u. CIYOBI,IX CTPIIbIIIIB
6ygunorc 52-A
3. Ko"u sriruro 3 CAPIIOy 3aMoBHL{Ka*: 35830447
4. Kareropit 3aMoBHr4Ka: rhrpueMcrBa. ycranoBa, opraHi3allii, aauraueni y uynrcri 3
qacrrrul{ nepruoi crar:ri 2 3axoHy Yrcpainu <flpo nydniuni:ar<yniui> .

5 Hasea [peAMera sarcyuinni is sasHa.reHHqM KoAy 3a CAI,IHI4M 3aKyliBenbHI4M oJIoBHI4KoM

( y pa:i rroAiny rra Jrorrr raxi eiAoraocri noeuHHi sa3Haqarncq crocoBHo KoxHofo lora) ra
Ha3Ba siAuoeiAgLrx rcnacu(firaropie npe4vrera 3aKlrlisri i .racrl4H rlpeAMera saryniui
(norin) ( sa ualnnocri) ;naqioHanrnuft rcracui[ircarop Yrcpainu AK 02I:2015 <<€Aranrafi

:ar<yuinenrunfi cJroBtrrr{KD noa AK 02L22015:22450000-9 fipyr<onana upoqyr<qin 3

EJIEMEHTAMH SAXUCTY.

6. Posuip 6roAxernoro rpr43Haqer*rs. "ra/a6o ouixynana eapricrr rpeAMera :aryninni:
260,00 zpu. ( deicmi wi.cmdecnm zpuceHb 00 xoniitox).
7. KoA enonoNaiqHoi xnacu$ir<aqii euAarxis 6ro4xery (4ru 6ro4NerHl4x rornrin): 2210
(nomru [epxtanrnoro l6rogxery Ynpaihu)
8. flpoqe4ypa :rarcyninni: saim 6et ruKopucnxaHHn eneKmpouuol cucmeMu.
9. OpieHronruia no.rarox npoBeAeHHr rrporleAypu rar<ynierr'. rrucmonat 2021 poxy

Vnoouoeauceua I.IO. Eymenxo

zv roa ix.
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3ATBEPAXEHO
Har<as

Minicrepcrna eronolriqnoro
poswrrry i roprinni VrpaiurE

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI4trI IIJIAH
3aKyrriBeJn na 2021Pirc

1. Hafiuenynanru 3ardoBur.rKa*: ,[epucaenufi 3aKiled 6uu4oi ocrimu <Vuiaepcumem

14 eHedircMeHmy (, c 6 imw)
2. Micue 3uaxo"qxeHHq 3aMoBHr4Ka: 04053, M. Krain, Byrr. CIqOBI,IX CTPIJIbIII,IB
6yaunorc 52-A
3. Ko.q sri.qHo 3 CAPIIOy 3aMoBHI4Ka*: 35830447
4, Kareropir 3aMoBHuKa: uig[pueMcrBa. ycraHoBa, opraHi3arlii, sasnaueni y nynnri 3
qacrl{Hr{ nepuoli crarri 2 3axony Yrpainu <IIpo ny6niuni 3aKyriBrfl) .

5 Ha:na npeAMera saryuinni is ga3HaqeHuf,M KoAy 3a CAI,IHI4M 3aKyrIiBenbHI{M cJIoBHL{KoM

( y p*i no4iny rra Jrorr4 raKi siAollocri nonunni 3asHa.{ar[c-s crocoBHo Ko)KHoro nora) ra
Ha3Ba ni4noniAnzx l<nacra$ixaropin npe4rr,rera saxynisri i qacrr{H rlpeAMera :aryuinni
(norin) ( sa nalnnocri) ;uaqionanruraft rracuilrircarop Ynpaiun AK 021:2015 <<€Aranrafi

rar<yuine.nurufi cJroBHr{K>) KoA AK 021:2015:80521000-2floclyru ,rroB ssaHi 3

HaBrraJrbHlrMr,r ilporpaMaMH .

6. Posrvrip 6roA:xernoro [pr43Harrenvs tala6o ouirynana napricrr' [peAMera saryninni:
1000,A0 zpn. ( odna mucflttfi zpuseHb 00 xonifiox).
7. KoA eronolai-rHoi xnacu$iraqii nz4arrin 6ro4Nery (4n-a 6ro4NerHl4x xourrin): 2240
(rcourru r{epxcannoro l6roqxery Yxpainu)
8. flpoueaypa raryninni: soim 6es ruKopucmaHHn eneKntponnoi cucmeMu.
9, OpienronHria no.raror rpoBeAenHs rpolleAypu saxyniui: nucmonad 2021 poxy

Vmoenoaa Eymeuxo



3ATBEPAXEHO
Haras

Miuic:repcrna erosouiqsoro
po3BrrrKy i roprinni Yr<painra

22.03.2016 Ns 490

PIIIHI,Ifi UJIAH
3aKyrriBeJn na 2021pix

1. Haftrueuyraunr 3arvroBHr4Ka*: ,[epwaonurt 3arutad 6uwot ocsimu <Vnioepcumem
MeHedxrcMeHmy 0c6imw,
2. Micqe 3HaxoAXeHH.rr 3aMoBHr4Ka: 04053, *r. Kuin, ByrI. CIqOBI,IX CTPIIbIII4B
6yguHorc 52-A
3. Ko.q sriruro s e[PilOY 3aMoBHrrKa*: 35830447
4. Kareropir 3aMoBHrrKa: uigupuerrrcrBa. ycraHoBa, oprani:aqii, sasnaveni y uynnri 3
rracrrrHrr repiloi crar:ri 2 3arcony Ynpainu uflpo ny6rivui :arcyuinni> .

5 Hasea [peAMera sarcyuinni is sa3HaqeHH-sM KoAy 3a eAusuru saxyninelrHl,rM cJroBHr{KoM

( y pa:i noginy Ha Jrorpr rari niAorr,rocri uosnHni sa3Haqarucq crocoBHo KoxHofo lora) ra
Ha3Ba eiAuoniAukrx rnacu(firaropin npe4rvrera saxyuisri i -{acu4H rlpeAMera :aryniui
(rorin) ( sa naxnnocri) ;Harliona.urnufi xracui[ir<arop Yr<painu AK 02122015 <<€Aunufi

:axyuinenuruft cJroBHrrK)> xou AK 02122015:22810000-l Peecrpaqifini xtypnaru.
6, Posrvrip 6roAxerHofo rpr43Harreunx rala6o ouircynana napricrr npeAMera :axyninni:

1632,00 zpn. ( odna mucnva wicmcom mpud4amt doi zpuani 00 xonifiox).
7. KoA eronorraiqnoi rnacuSiraqii eularxin 6roaNery (anx 6ro,u>rerHl4x rorurin): 2210
(rcoruru flepxcanuoro brcgxery Vrcpaihu)
8. Ilpoqe4ypa saryninni: eeim 6es ruKopucmflHHn eileKmpounoi cucnxeMu.
9. Opienroenrafi noqaror rpoBeAeHHs rporleAypr'r saryrinnr: Jtucmonad 2021 poxy

Vnooaoaatrceua Eymeuxo

s',(
*'\ l4 >/ -Y



PIIIHI4fr IIJIAH
3aKyrliBern na 2021Pir<

1. Haftrr,leuynauru 3aIrnosHI,IKa*:,[epwaeuuit sqrutad

nerueduuteHmy oceimu>
2. Micue 3HaxoAx(eHHs 3aMoBHI,Ir<a: 04053, M. Kuin,

3ATBEPAXEHO
Haxa:

Miuicrep crna eKouor,ti.Isoro
po3Br,rrlry i roprinni Vrpaiura

22.Q3.2016 Ns 490

6uu4oi ocrinnu <Vnioepcumem

ny"rr. CI9OBI,IX CTPIIbIILIB
6yannor< 52-A
3. Ko,q sriAHo s CIPilOV 3aMoBHI{Ka*: 35830447
4. Kareropil 3aMoBHr{Ka: uignpuervrcrBa. ycraHoBa, opraniraqii :auraueui y nynnri 3
qacTI{HII uepuroiicrarti 2 3arcony Vrcpainu ,,flpo uy6.uiuni:ar<yninni> .

5 Hasna rpeAMera saryuinni ig sa3Ha.reHHsM KoAy ga eAuHuNa 3aryninelrHl{M cJIoBHr4KoM

( y pasi rroAiny rra Jrorlr rari niAorraocri noenuHi sa3Haqarlrcfl crocoBHo KontHoro lora) ra
Ha3Ba eiAuoeiArrrax r<nacuQiraropin npe4nera :axyuinni i .racrl4H rlpeAMera saxynieli
(rorin) ( :a naxnnocri) ;naqionanuruft r<.nacu@ircarop Yrcpainv AK 021:2015 <<€Auuufi

:arcyuinemnuft cJroBrrr{K>) KoA AK 02122015272320000-4 floc.tyru ,uon n:aui s 6asal{u

AAHIIX.
6. Posnaip 6roAxernofo npr43Har{ennfl Ta/a6o o-rircyeana eaprict [peAMera saxyuinni:

30,00 zpH. ( mpudqnmu zpureHb 00 xonittox).
7. Kog eronorlriqnoi r<nacn$iraqii eutarxie 6ro4xery (4nr 6ro4xerHI.IX nounie): 2240
(nonru [epxcannoro (i rogxtery Yr<p ainu)
8. Ilpoqe4ypa :iar<ynind: soim 6es ruKopucmfiHHn eileKmponnoi cucmeMu.
9. Opienronufiit no.{aroK rrpoBeAeHHtr rrporleAyplr sarynisri: nucmonad 2021 poxy

Vnoaaoaauceua Eymenxo



PITIHI,Ifi TIJIAH
3aKyrliBeJrc na 2021Pin

1. Haftltenynauux 3aN,tosHl4xa*: r\epucaenuft satulad

meneducrweHmy ocoimu>
2. Micqe 3HaxoA)KeHH.g 3aMoBHura: 04053, M. Kuin,

3ATBEPAXEHO
Haras

Minicrepcrua eroHorr.ti.rHoro

po3Br4TKy i roprinni Vrpainra
22.Q3.2016 Ns 490

6uu4oi ocrimu <Vuieepcumem

nyn. CIHOBI{X CTPIIbIII,IB
6yqranorc 52-A
3. Kol griruro s CIP|IOY 3aMoBHIlKa*: 35830447
4. Kareropil 3aMoBHr4Ka: [iArpueMcrBa. ycraHoBa, oprauisaqii, ra:naueni y uynrcri 3
qacruHu rrepruoi crarri 2 3arcony Yrcpaihu <IIpo uy6niuni sanyninni> .

5 Hagna [peAMera saryninni is ga3HaqeHH{M KoAy sa e.quHula saxyninelrHl4M oJIoBHI,IKoM

( y pa:i uo4iny Ha norrr rar<i niAorraocri noeuHui sa3Ha.{arrc;l crocoBHo Ko)I(Hofo lora) ra
Ha3Ba niAuoniAsrax rnacusiraropie upe4uera saryuieri i .racrI,IH rlpeAMera saxyniui
(norin) ( sa naanHocri) ;nauionanurufi nnacuipixarop Yr<painu AK 02122015 <<€Aranufi

:ar<yuinenrnuft cJroBHr.rK)> KoA AK 021:2015:80521000-2floc"lyru ,rroB q:ani 3
' HABqaJrr,HIrMrr IIpofpaMaMr{ .

6. Posttrip 6roAxernoro nplrcHarrenns rala6o ouixynana napricrr [peAMera earyninni:
13680,002pn. ( mpunad4nmu nxuctrq luicmcom aicbtdecnm zpuseHb 00 xonifiox).
7 . KoA er<onorr,ri.{Hoi rnacu$ircauii eraAarrie 6roAxery (ans 6roANernrax rourrin): 2240
(r<omrn,{eprxannoro 6roAxery YnpaiHu)
8. flpoqegypa sar<yuinni: saim 6ez ruwopucnxaHHn eneKmponuoi cucmeMu.
9. Opienronnraft uoqaror rpoBeAeHHfl rrporleAypu saxyniui: nucmonad 2021 poxy

Vnoaruoocnrcerua I.IO. Eymenxo


