
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
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торгівлі України
15 вересня 2014 року №1106

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівель

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6
Ремонт та технічне обслуговування машин 
загального призначення                            
33.12.1 (50710000-5)

2240
3 196,56 грн. (Три тисячі сто 
девяносто шість грн. 56 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів                                
45.20.1 (50112100-4)

2240

5 000,00 грн.  (Пять тисяч грн. 00 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Послуги щодо загального очищування 
будівель                                                      
81.21.1 (90921000-9)

2240
15 761,60 грн. (Пятнатцять тисяч 
сімсот шістдесят одна грн. 60 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Послуги щодо очищування, інші           
81.29.1(90511000-2)

2240 584,78 грн. (Пятсот вісімдесят грн. 
78 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.        
85.59.1 (80500000-9) 2240 1 040,00 грн. (Одна тисяча сорок 

грн. 00 коп.)
ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 
ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху й подібні вироби для 
прибирання, рятувальні жилети, рятувальні 
пояси), н. в .і. у.
13.92.29

2210

130,20  грн. (Сто тридцять грн. 20 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, 
крім відходів                                                 
13.94.1

2210
36,90 грн. (Тридцять шість грн. 90 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Одяг робочий, інший                              
14.12.3 (18113000-4)

2210 388,98 грн. (Триста вісімдесят вісім 
грн. 98 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, 
виготовлений з фетру чи нетканих полотен; 
одяг готовий, з текстильних полотен з 
покривом                                               
14.19.3

2210

57,84 грн. (Пятдесят сім грн. 84 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, що здійснюються без проведення процедури закупівель, на 2016 рік
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Папір, картон, целюлозна вата й полотна з 
целюлозного волокна, крейдовані, 
просочені, покриті, з пофарбованою 
поверхнею чи віддрукованим на поверхні 
малюнком, у рулонах або в аркушах 
17.12.76

2210

747,40 грн.  (Сімсот сорок сім грн. 
40 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

 Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція                                                   
17.22.1 (33760000-5)

2210
190,08 грн. (Сто Девяносто ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Вироби канцелярські, паперові            
17.23.1 (22800000-8)

2210 299,60 грн.(Двісті деввяносто девять 
грн. 60 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні                
19.20.2 (09132000-3) 2210

8 283,80 грн. (Вісім тисяч двісті 
вісімдесят три грн. 80 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські 
чорнила                                                          
20.30.2

2210

23,58 грн. (Двадцять три грн. 58 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Мило, засоби мийні та засоби для чищення                                                     
20.41.3 (33710000-0) 2210

861,75 грн. (вісімсот шістдесят одна 
грн. 75 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Клеї                                                              
20.52.10 2210

228,00 грн. (Двісті двадцять вісім 
грн. 00 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Шини та камери ґумові нові                      
22.11.1 2210

102,60 грн. (сто дві грн. 60 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

22.20.22
2210

53,76 грн. (Пятдесґт три грн. 76 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Тара пластмасова                                     
22.22.1 (19640000-4)

2210 514,59 грн. (Пятсот чотирнадцять 
грн. 59 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Одяг і аксесуари до нього (зокрема 
рукавички), пластмасові                         
22.29.1

2210
61,38 грн. (Шістдесят одна грн. 38 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.        
22.29.2

2210 116,88 грн. (Сто шістнадцять грн. 88 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Черепиця покрівельна, ковпаки для димарів, 
дефлектори, футеровка до димарів" 
архітектурні оздоби та інші будівельні 
керамічні вироби                23.32.12

2210

69,96 грн. (шістдесят девґть грн. 96 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Статуетки та інші декоративні керамічні 
вироби                                                      
23.41.13

2210
2 000,00 грн. (Дві тисяі грн. 00 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Цемент                                                            
23.51.1

2210 178,92 грн. (Сто  сімдесят вісім грн. 
92 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Інструменти ручні, інші                           
25.73.1 (44512000-2)

2210 1 832,82 грн. (Одна тисяча вісімсот 
тридцять дві грн. 82 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

інструменти ручні                                    
25.73.3 (44512000-2)

2210 46,56 грн. (Сорок шість грн. 56 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII



Ланцюги (крім шарнірних ланцюгів) та їхні 
частини                                                       
25.93.1

2210
22,92 грн. (Двадцять дві грн. 92 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

25,99.2 25,68 грн. (Двадцять пять грн. 68 
коп.)

Носії для запису інші 26.80.13 2210 3,97 грн. (Три грн. 97 коп.) ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Проводи та кабелі електронні й електричні, 
інші                                                                  
27.32.1

2210
180,00 грн. (Сто віімдесят грн. 00 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Пристрої електромонтажні                     
27.33.1

2210 111,48 грн. (Сто одинадцять грн. 48 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Лампи та світильники                               
27.40.2 (31531000-7)

2210 288,00 грн. (Двісті вісімдесят вісім 
грн. 00 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Мітли та щітки                                            
32.91.1 (39224000-8)

2210 37,91 грн. (Тридцять сім грн. 91 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Вироби, інші, н.в.і.у                                 
32.99.5

2210 120,00 грн. (Сто двадцять грн. 00 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Марки поштові, гербові чи подібні нові; 
гербовий папір; чекові книжки; банкноти, 
акції, облігації та подібні цінні папери, 
друковані                                                  
58.19.14

2210

23,90 грн. (Двадцять три грн. 90 
коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Послуги міського та приміського 
пасажирського наземного транспорту, інші                                                               
49.31.2

2250

2 400,00 грн. (Дві тисячі чотириста 
грн. 00 коп.)

ч. 1 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" від 10.04.14 №1197-VII

Голова комітету з конкурсних торгів Ю.М. Лук'яненко

Секретар комітету з конкурсних торгів Г.О. Сокиріна
М.П.

*Протокол засідання тендерного комітету №___ від  "01" серпня 2016р.
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