
Додаток до річного плану закупівель 

Затверджено 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 №1106 

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік 

(зі змінами на 02.02.2016) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтований 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
28.29.1 (42912- машини та апаратура для 

очищення чи фільтрування води) -
устаткування і апаратура для 
очищення води (картриджі, 
фільтри) 

2210 27500,00 (двадцять сім тисяч 
п'ятсот грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

13.92.1 (39512-постільна білизна) -
постільна білизна 

2210 10000,00 (десять тисяч грн.. 00 коп. 
з ПДВ) - Січень 

17.12.7 (30197 - папір) - папір 2210 7050,00 (сім тисяч п'ятдесят грн.. 00 
коп. з ПДВ) 

- Січень 

17.23.1 (22800-паперові чи картонні 
реєстраційні журнали, 
бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші 
паперові канцелярські вироби) -
вироби канцелярські паперові 

2210 8872,00 (вісім тисяч вісімсот 
сімдесят дві грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

32.99.1 (30192- кулькові ручки, олівці)-
ручки для писання та олівці 

2210 349,00 (триста сорок дев'ять грн.. 
00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

26.20.1 (30125 - картриджі з тонером, 2210 10350,00 (десять тисяч триста - Січень 



30124 - барабани для офісної 
техніки, 30237 - комп'ютерні 
клавіатура, миші) - машини 
обчислювальні, частини та 
приладдя до них 

п'ятдесят грн.. 00 коп. з ПДВ) 

58.14.1 (22218-періодичні видання)-
журнали та періодичні видання 
друковані 

2210 1200,00 (одна тисяча двісті грн.. 00 
коп. з ПДВ) - Січень 

19.20.2 (09132-бензин)-паливо 2210 9600,00 (дев'ять тисяч шістсот грн.. 
00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

22.11.1 (34354-автомобільні шини) - шини 
та камери гумові нові 

2210 1580,00 (одна тисяча п'ятсот 
вісімдесят грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 

23.42.1 (44411-унітази)-вироби 
сантехнічні керамічні 

2210 8400,00 (вісім тисяч чотириста грн.. 
00 коп. з ПДВ) - Січень 

22.23.1 (22.23.1 - лінолеум) - лінолеум 2210 37600,00 (тридцять сім тисяч 
шістсот грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 

26.23.1(32552- модеми) - апаратура для 
обміну інформацією мережею 
провідного чи безпровідного 
зв'язку 

2210 4400,00 (чотири тисячі чотириста 
грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

61.10.1 (64220-послуги 
телекомунікаційного зв'язку) -
послуги зв'язку 

2240 12015,00 (дванадцять тисяч 
п'ятнадцять грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 

81.29.1 (90670-послуги з дезінфікування 
та дератизування) - дезінфекція, 
дератизація 

2240 11475,00 (одинадцять тисяч 
чотириста сімдесят п'ять грн.. 00 
коп. з ПДВ) 

- Січень 

45.20.1 (71631-техогляд автомобіля) -
техогляд автомобіля 

2240 1000,00 (одна тисяча грн.. 00 коп. з 
ПДВ) 

- Січень 

63.12.2 (66514- послуги зі страхування 
транспортного засобу) -
страхування автомобілів 

2240 1000,00 (одна тисяча грн.. 00 коп. з 
ПДВ) - Січень 

62.02.2 (72261 - послуги з обслуговування 
програмного забезпечення ІС-ПРО, 
1-С, Парус-Консультант, Бюджет 

2240 13950,00 (тринадцять тисяч 
дев'ятсот п'ятдесят грн.. 00 коп. 3 
ПДВ) 

- Січень 



міста) - супроводження програм 
58.29.5 (72260-послуги пов'язані з 

програмним забезпеченням) -
гарантія програмного забезпечення 

2240 1000,00 (десять тисяч грн.. 00 коп. з 
ПДВ) - Січень 

91.01.1 (92512 - послуги архіву) - послуги 
архіву 

2240 5647,00 (п'ять тисяча шістсот сорок 
сім грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 

33.20.2 (51514-послуги зі встановлення 
машин та апаратури для 
фільтрування та очищення води) 
монтування машин і устаткування 
загального призначенні 

2240 31939,00 (тридцять одна тисяча 
дев'ятсот тридцять дев'ять грн.. 00 
коп. з ПДВ) - Січень 

33.12.1 (50510 - послуги з ремонту і 
технічного обслуговування насосів, 
кранів, металевих конструкцій, 
технічне обслуговування та ремонт 
ГРП ) - ремонт машин і 
устаткування спеціального 
призначення 

2240 800,00 (вісімсот грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

33.19.1 (50531 - послуги з технічного 
обслуговування газових приладів 
котелень) - ремонт іншого 
устаткування 

2240 2900,00 (дві тисячі дев'ятсот грн.. 
00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

33.13.1 (50430 - послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
високоточного обладнання і 
коректорів) - ремонт та технічне 
обслуговування електронного і 
оптичного устаткування 

2240 2575,00 (дві тисячі п'ятсот сімдесят 
п'ять грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

38.11.2 (90511 - послуги із збирання 
сміття) - збирання безпечних 
відходів, непридатних для 
вторинного використання 

2240 58550,00 (п'ятдесят вісім тисяч 
п'ятсот п'ятдесят грн.. 00 коп. 3 
ПДВ) - Січень 

33.14.1 (50711 - послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 

2240 3330,00 (три тисячі триста тридцять 
грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 



електричного устаткування 
пожежної сигналізації) - ремонт та 
технічне обслуговування іншого 
електричного устаткування 

ДСТУ - ремонт приміщення СЮТ 2240 6790,00 (шість тисяч сімсот 
дев'яносто грн.. 00 коп. з ПДВ) - Січень 

81.22.1 (90915 - послуги з чищення печей 
та димарів) - прочистка 
димовентканалів 

2240 600,00 (шістсот грн.. 00 коп. з ПДВ) 
- Січень 

95.11.1 (50320 - послуги з ремонту та 
технічного обслуговування 
персональних комп'ютерів) -
ремонт комп'ютерів і 
периферійного устаткування 

2240 24073,00 (двадцять чотири тисячі 
сімдесят три грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Січень 

61.10.1 (64220-послуги 
телекомунікаційного зв'язку) -
послуги зв'язку 

2240 1100,00 (одна тисяча сто грн.. 00 
коп. з ПДВ) - Лютий Довідка №15 

від 02.02.2016 

ДСТУ - поточний ремонт системи 
опалення НВК №59 

2240 47562,00 (сорок сім тисяч п'ятсот 
шістдесят дві грн.. 00 коп. з ПДВ) - Лютий Довідка №15 

від 02.02.2016 

33.12.1 (50510 - послуги з ремонту і 
технічного обслуговування насосів, 
кранів, металевих конструкцій, 
технічне обслуговування та ремонт 
ГРП ) - ремонт машин і 
устаткування спеціального 
призначення 

2240 6000,00 (шість тисяч грн.. 00 коп. з 
ПДВ) 

- Лютий Довідка №15 
від 02.02.2016 

33.19.1 (50531 - послуги з технічного 
обслуговування газових приладів 
котелень) - ремонт іншого 
устаткування 

2240 35700,00 (тридцять п'ять тисяч 
сімсот грн.. 00 коп. з ПДВ) 

- Лютий Довідка №15 
від 02.02.2016 

81.22.1 (90915 - послуги з чищення печей 
та димарів) - прочистка 
димовентканалів 

2240 238,00 (двісті тридцять вісім грн.. 
00 коп. з ПДВ) - Лютий Довідка №15 

від 02.02.2016 

33.13.1 (50430 - послуги з ремонту і 2240 27000,00 (двадцять сім тисяч грн.. 
- Лютий Довідка №15 

від 02.02.2016 



технічного обслуговування 
високоточного обладнання і 
коректорів) - ремонт та технічне 
обслуговування електронного і 
оптичного устаткування 

00 коп. з ПДВ) 

81.29.1 (90670-послуги з дезінфікування 
та дератизування) - дезінфекція, 
дератизація 

2240 7000,00 (сім тисяч грн.. 00 коп. з 
ПДВ) - Лютий Довідка №15 

від 02.02.2016 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.02.2016 

В.о.голови комітету з конкурсних торг: 

Секретар комітету з конкурсни: 

Т.В.Тараненко 

Т.В.Желіба 


