
Затверджено Наказ Міністерства економічного 
розвітку і торгівлі України 15.09.2014 № 1106 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ‘ 
що здійснюються без проведення 

процедур закупівель 
________________ на 2016 рік_________________________

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

і 2 3 4 5 6

17.23.1 (30197630, 22800000, 
22814000, 22813000, 22820000, 
30199000, 22830000, 22410000, 
30199230; Книги обліку, ксероксний 
папір, квітанційні книги, касові 
книги, папка картон на завязках, 
зошити)

2210

59 570,00 грн. (п'ятдесят 
дев'ять тисяч п'ятсот 
сімдесят гривень 00 

копійок)

лютий-грудень
2016 р.

в т. ч. спеціальний фонд 8590 
грн.

17.12.2 (33761000, туалетний папір) 2210 200,00 грн. (двісті гривень 
00 копійок)

травень 2016 р.

14.19.2 (18424000, 19510000, 
рукавиці х/б і гумові)

2210 4100,00 грн. (чотири тисячі 
сто гривень 00 копійок)

червень 2016 р.

17.21.1 (44617100, Картонні бокси) 2210 449,00 грн. (чотириста 
сорок дев'ять 00 копійок)

серпень 2016 р.

26.20.1 (30213200, 30237460, 
планшет, клавіатура)

2210
6940,00 грн. (шість тисяч 

дев'ятсот сорок гривень 00 
копійок)

березень, квітень
2016 р.

26.30.2 (32413100, \Уі-Рі роутер) 2210 600,00 грн. (шістсот гривень 
00 копійок)

вересень 2016 р.

20.41.3 (33711900,39831240, 
30237251, Мило, чистящі, миючий 
набір для екранів ЖК)

2210 6010,00 грн. (шість тисяч 
десять гривень 00 копійок)

квітень, травень
2016 р.

22.29.2 (30192700, 32354000, 
22851000, 39831700, файли, оракал, 
швидкозшивач пластик, дозатор)

2210
3860,00 грн. (три тисячі 

вісімсот шістдесят гривень 
00 копійок)

вересень, 
листопад 2016 р.

в т. ч. спеціальний фонд 2030 
грн.

32.91.1 (39224300, 39224100, віники, 
мітла)

2210
1150,00 грн. (одна тисяча 
сто п'ятдесят гривень 00 

копійок)
жовтень 2016 р.

20.52.1 Клеї (24910000, клей) 2210 500,00 грн. (п'ятсот гривень 
00 копійок)

квітень 2016 р.

22.19.7 (30192100, 30192153, гумки, 
штампи)

2210
1790,00 грн. (одна тисяча 

сімсот дев'яносто гривень 
00 копійок)

лютий, квітень
2016 р.

32.99.1 (30192121,30192123, 
30192930, ручка, маркер, коректор)

2210 540,00 грн. (п'ятсот сорок 
гривень 00 копійок)

лютий, липень 
2016 р



.и.20.2 (30236110, модуль памяті 
КАМ )

2210
3200,00 грн. (три тисячі 

двісті гривень 00 копійок)
червень 2016 р.

20.30.2 (30125120, тонери) 2210

28 450,00 грн. (двадцять 
вісім тисяч чотириста 
п'ятдесят гривень 00 

копійок)

серпень, жовтень, 
листопад 2016 р.

28.23.2 (30192113,30125100, 
30216130, катриджі, сканери штрих- 
кодів)

2210
18 800,00 грн. (вісімнадцять 

тисяч вісімсот гривень 00 
копійок)

січень, березень, 
квітень 2016 р.

26.40.4 (32341000, 32342300, 
32342200, мікрофони, колонки, 
навушники)

2210
2950,00 грн. (дві тисячі 

дев'ятсот п'ятдесят гривень 
00 копійок)

квітень, серпень, 
вересень 2016 р.

26.20.4 (30233132, 30237100- 
жесткий диск, відеокарта)

2210
6550,00 грн. (шість тисяч 
п'ятсот п'ятдесят гривень 

00 копійок)

березень, квітень, 
вересень 2016 р.

27.33.1 (31224100,31532510, 
30237135 розетка наружна двійна, 
стартери, мережевий фільтр)

2210
2960,00 грн. (дві тисячі 

дев'ятсот шістдесят гривень 
00 копійок)

лютий, квітень
2016 р.

19.20.2 (09132100, бензин) 2210

14 800,00 грн. 
(чотирнадцять тисяч 
вісімсот гривень 00 

копійок)

червень, вересень
2016 р.

27.32.1 (32581130, кабель, 118В 
подовжувач)

2210
950,00 грн. (дев'ятсот 
п'ятдесять гривень 00 

копійок)
берзень 2016 р.

22.21.3 (31712113, картонки 
пластикові)

2210
6270,00 грн. (шість тисяч 

двісті сімдесять гривень 00 
копійок)

січень 2016 р

25.72.1 (44521100,44521210, 
44520000, замок врізний, навісний і 
контрольний)

2210
3655,00 грн. (три тисячі 
шістсот пятдесят пять 
гривень 00 копійок)

травень 2016 р.

27.11.5 (30237280, блок живлення 2210
2400,00 грн. (дві тисячі 
чотириста гривень 00 

копійок)
травень 2016 р.

27.20.2 (31440000, акумулятори 2210
480,00 грн. (чотириста 
вісімдесят гривень 00 

копійок)

серпень, жовтень, 
листопад 2016 р.

27.20.1 (31420000,31154000, 
батареї)

2210
2490,00 грн. (дві тисячі 
чотириста девяносто 
гривень 00 копійок)

липень, листопад
2016 р

21.20.2 (33196000, аптечки першої 
медичної допомоги)

2210
4320,00 грн. (чотири тисячі 
триста двадцять гривень 00 

копійок)
червень 2016 р.

14.12.3 (18113000, халати робочі) 2210
1800,00 грн. (одна тисяча 

вісімсот гривень 00 
копійок)

вересень 2016 р.

27.51.2 (39712300, електросушилка 
для рук)

2210
3280,00 грн. (три тисячі 

двісті вісімдесят гривень 00 
копійок)

вересень 2016 р.

28.29.3 (42923200, ваги поштові) 2210
2800,00 грн. (дві тисячі 

вісімсот гривень 00 
копійок)

липень 2015

23.11.1 (14820000, скло) 2210
1140,00 грн. (одна тисяча 

сто сорок гривень 00 
копійок)

червень 2016 р.



27.40.1 (31532900, електролампи 
енергозберігаючи

2210
5600,00 грн. (п'ять тисяч 

шістсот гривень 00 копійок)
лютий 2016 р.

Разом по К Е К В  2210 198 604,00 грн. загальний фонд 187 984 грн.+спеціальний фонд 10 620 грн.

68.20.1 (70220000, оренда 
приміщень)

2240
295 700,00 грн. (двісті 

дев'яносто п'ять тисяч 
сімсот гривень 00 копійок)

січень-грудень
2016 р.

дія закону не поширюється 
відповідно до ЗУ"Про 
здійснення державних 

закупівель" від 10.04.2014 
ооку зі змінами, ст.2 п.З

95.11.1 (50311000, заправка 
катриджей, ремонт комп'ютерної 
техніки)

2240

129 800,00 грн. (сто 
двадцять дев'ять тисяч 

вісімсот гривень 00 
копійок)

лютий-грудень
2016 р.

61.10.1 (64211000, 72400000, 
Укртелеком, Фарлеп-інвест, трайфл)

2240
46 920,00 грн.(сорок шість 
тисяч дев'ятсот двадцять 

гривень 00 копійок)

січень-грудень
2016 р.

84.25.1 (75251000, послуги 
пожежної охорони)

2240
5884,44 грн. (п'ять тисяч 

вісімсот вісімдесят чотири 
гривні 44 копійки)

січень-грудень
2016 р.

18.14.1 (79971200, переплітання 
газет)

2240
10 000,00 грн. (десять тисяч 

гривень 00 копійок)
жовтень 2016 р.

63.91.1 (72267100, 72313000, 
48443000, БД 1С БД «Право», БД 
«Дисертації», програма Медок)

2240

74 762,40 грн. (сімдесят 
чотири тисячі сімсот 

шістдесят дві гривні 40 
копійок)

січень-грудень
2016 р.

58.29.3 (72261000, ПЗ «ИРБІС») 2240
40 000 грн. (сорок тисяч 

гривень 00 копійок)
червень 2016 р.

65.12.4 (66515200, 66516100, 
66514110,страхування власного 
приміщення та арендованого,водія 
та автотранспорту)

2240
53 200,00 грн. (п'ядесят три 

тисячі двісті гривень 00 
копійок)

червень, 
вересень, грудень

2016 р.

38.12.1 (90523000, утилізація 
електроламп)

2240
6000,00 грн. (шість тисяч 

гривень 00 копійок)
листопад 2016 р.

38.11.2 (90513100-послуги з вивізу 
ТПВ)

2240
3449,16 грн. (три тисячі 
чотириста сорок девять 

гривень 16 копійок)

січень-грудень
2016 р.

71.20.1 (71621000, 76100000, 
50720000, повірка лічильників води, 
вимір опору, промивка системи 
опалення)

2240
22 100,00 грн. (двадцять дві 

тисячі сто гривень 00 
копійок)

липень, вересень, 
серпень 2016 р.

74.90.1 (71319000, списання 
помп'ютерної техніки)

2240
5100,00 грн. (п'ять тисяч сто 

гривень 00 копійок)
травень 2016 р.

в т. ч. спеціальний фонд 100 
грн.

82.11.1 (75111100, довідка ДЗК) 2240
1000,00 грн. (одна тисяча 

гривень 00 копійок)
лютий 2016 р.

45.20.1 (71631200, технічний огляд 
автомобілів)

2240
1000,00 грн. (одна тисяча 

гривень 00 копійок)
квітень, жовтень

2016 р.

63.99.1 (80530000, бухгалтерсько- 
консультативні послуги)

2240
2500,00 грн. (дві тисячі 

п'ятсот гривень 00 копійок)
червень 2016 р.

70.22.3 (71317210, навчання з 
цивільного захисту)

2240
2862,00 грн. (дві тисячі 
вісімсот шістдесят дві 

гривні 00 копійок)

лютий, квітень, 
травень, листопад

2016 р.



д Ь Н  Д.2.2-3:2014 (поточний 
ремонт стелі у патентнотехнічному і 
краєзнавчому відділах за адресою К. 
Маркса, 18)

2240
83 000 грн. (вісімдесят три 
тисячі гривень 00 копійок)

травень 2016 р.

Всього по КЕКВ 2240 783 278,00 грн. загальний фонд 783 178 грн.+спеціальний фонд 100 грн.

35.30.1 (09324000, послуги за 
теплопостачання)

2271

264 390 грн. (двісті 
шістдесят чотири тисячі 

триста дев'яносто гривень 
00 копійок)

січень-грудень 
2016 року

відшкодування в 
орендованих приміщеннях 

КЗК "ДНІМ" К.Маркса, 18, - 
155520 грн. Державний архів 

Ленінградська, 10, 
К.Лібкнехта, 89 -108870 грн.

Всього по КЕКВ 2271 Загальний фонд 264 390 грн.

36.00.2 (65100000, послуги за 
водопостачання та водовідведення)

2272
9 425 грн. (дев'ять тисяч 
чотириста двадцять п'ять 

гривень 00 копійок)

січень-грудень 
2016 року

КП "Дніпроводоканал" 
Ю.Савченка, 10, 

Байкальська, 78-8714 грн.;
відшкодування в 

орендованих приміщеннях 
К.Лібкнехта, 89, 

Ленінградська, 10 з 
Державним архівом-711 грн.

Всього по КЕКВ 2272 Загальний фонд 9 425 грн.

35.11.1 (09310000, за
електроенергію)

2273
148 266 грн. (сто сорок-вісім 
тисяч двісті шістдесят шість 

гривень 00 копійок)

січень-грудень 
2016 року

ВАТ "Дніпрообленерго" 
Ю.Савченка, 10, 

Байкальська, 78, К. Маркса- 
128556 грн. відшкодування в 
орендованих приміщеннях 

К.Лібкнехта, 89, 
Ленінградська, 10 

Державним архівом-19710 
грн.

Всього по КЕКВ 2273 Загальний фонд 148 266 грн.

58.13.1 (22210000, газети) 3110

199 990 грн. (сто дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
дев'яносто гривень 00 

копійок)

січень- грудень 
2016 року

58.14.1 (22213000, журнали) 3110

199 990 грн. (сто дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
дев'яносто гривень 00 

копійок)

січень-грудень 
2016 року

58.14.1 (22213000, журнали) 3110
20 грн. (двадцять гривень 

00 копійок)
січень-грудень 

2016 року
за договором 2013 року

Всього по КЕКВ 3110 Спеціальний фонд 400 000 грн.

Всього по річному плану закупівель, 
без проведення процедур 
закупівель

Всього 1 803 963 грн. в т. ч. загальний фонд 1 393 243 грн., 

спеціальний фонд 410 720грн.

Голова комітету з конкурсних 
торгів

21.01.2016 року__________
дата

'Шт.я-'Я35
- Т с)

Н.М.Тітова
(ініціали та призвіща)

нхуковк
бібліотек*
.к.02216158/ ®


