
до річного плану закупівель на 2017 рік (зі змінами)
____________________Додаток____________________

О  "ХОУНБ ім. Олеся Гончара" ХОР, код за ЄДРПОУ 02221900

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюджети
Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура

закупівлі

Орієнтований
початок

проведена
процедури
закупівлі

Примітка

09130000-9 - Нафта і дистиляти (бензин) 2210 52 573,10
(П'ятдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят три грн. 10 коп.)

44810000-1 - Фарби (чорнила) 2210 6182,95
(Шість тисяч сто вісімдесят дві грн. 95 коп.)

у т. ч.: спеціальний 
фонд 1526,00 грн.

44320000-9 - Кабелі та супутня продукція (кабель) 2210 1260,00
(Одна тисяча двісті шістдесят грн. 00 коп.)

39830000-9 - Продукція для чищення (мило, паста для рук, миючі засоби, кріт для труб) 2210 24 228,14
(Двадцять чотири тисячі двісті двадцять вісім грн. 14 коп.)

19640000-4 - Поліетиленові мішки та пакети для смітгя 2210 2 745,55
(Дві тисячі сімсот сорок п'ять грн. 55 коп.)

оез
застосування
електронної

системи
закупівель

січень-липень

22830000-7 - Зошити 2210 300,00
(Триста грн. 00 коп.)

22410000-7 - Марки 2210 1 200,00
(Одна тисяча двісті грн. 00 коп.)

39810000-3 - Ароматизатори та воски (поліроль) 2210 2518,56
(Дві тисячі п'ятсот вісімнадцять грн. 56 коп.)

19510000-4 - Гумові вироби (гумові перчатки) 2210 1 203,85
(Одна тисяча двісті три грн. 85 коп.)

24910000-6 - Клеї (клей ПВА, кпей-олівець) 2210 500,00
(П'ятсот грн. 00 коп.)

30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (папір А4, кольоровий папірсегрегатор, блокнот, 
ручки, олівці) 2210 31 034,90

(Тридцять одна тисяча тридцять чотири гри. 90 коп )

30230000-0 - Комп'ютерне обладнання (жорсткий диск, комутатор, блок живлення, мишка) 2210 8770,00
(Вісім тисяч сімсот сімдесят грн, 00 коп )

09210000-4 - Мастильні засоби (масло) 2210 950,80

без
застосування
електронної

системи
закупівель

січень-липень

у т. ч.: спеціальний 
фонд 4745,20 грн.
у т. ч.: спеціальний 
фонд 2900,00 грн.

(Дев'ятсот п’ятдесят грн. 80 коп.)

44510000-8 - Знаряддя (викрутка, круглогубці, зубило, заклепки, полотно, жилка) 2210 4008,00

39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 
громадського харчування (пензель)

(Чотири тисячі вісім грн. 00 коп.)

2210 2091,94
(Дві тисячі дев'яносто одна грн. 94 коп.)

31710000-6 - Електронне обладнання (електроди) 2210 230,00
(Двісті тридцять гри. 00 коп.)

31220000-4 - Елементи електричних схем (стартер, розетка, вилка) 2210 З 400,00

31210000-1 - Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (автоматичний 
вимикач, щиток)____________

(Три тисячі чотириста грн. 00 коп.)

2210 1 000,00
(Одна тисяча грн. 00 коп.)

44310000-6 - Вироби з дроту (дріт) 2210 1 000,00
(Одна тисяча грн. 00 коп.)

14810000-2 - Абразивні вироби (круг відрізний, стрічка безкінечна, шліфувальні круги) 2210 2 284,47
(Дві тисячі двісті вісімдесят чотири грн. 47 коп.)

31730000-2 - Електротехнічне обладнання (гофротруба) 2210 І 000,00
(Одна тисяча грн. 00 когі.)

31650000-7 - Ізоляційне приладдя (ізоляційна стрічка) 2210 3600,00
(Три тисячі шістсот грн. 00 коп.)

31510000-4 - Електричні лампи розжарення (лампи) 2210 8060,00
(Вісім тисяч шістдесят грн. 00 коп )

30120000-6 - Фотокопіювальне га поліграфічне обладнання для офсетного друку (картриджі 
кольорові, стрічка)____________________________________________________________________

2210 27985,50
(Двадцять сім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять грн. 50 коп.)

24450000-3 - Агрохімічна продукція (засіб від мурах) 2210 275,00

оез
застосування
електронної

системи
закупівель

січень-липень у т. ч.: спеціальний 
фонд 2988,50 грн.

(Двісті сімдесят п'ять грн. 00 когі.)

39520000-3 - Готові текстильні вироби (серветка для прибирання) 2210 92,00
(Дев'яносто дві грн. 00 коп.)



22820000-4 - Бланки (каталожні картки) 2210 585,50
(П'ятсот вісімдесят п'ять грн. 50 коп.)

24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини (вапно, хлорне вапно) 2210 4270,59
(Чотири тисячі двісті сімдесят грн. 59 коп.)

39540000-9 - Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (шпагат) 2210 562,98
(П'ятсот шістдесят дві грн. 98 коп. )

44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (розчинник) 2210 139,20
(Сто тридцять дев'ять грн. 20 КОГІ .)

32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання (плівка для ламінування) 2710 13042,80 у т. ч.: спеціальний
(Тринадцять тисяч тисяч сорок дві грн. 80 коп.) фонд 5133,80 грн.

24590000-6 - Силікони у первинній формі (герметик силіконовий) V 2210 100,00
(Сто грн. 00 коп.)

39130000-2 - Офісні меблі (стіл, тумба) 2210 1575,00
(Одна тисяча п'ятсот сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

22850000-3 - Швидкозшивачі та супутнє приладдя (папки) 2210 2358,50
(Дві тисячі триста п'ятдесят вісім грн. 50 коп.)

22990000-6 - Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон 
для графічних цілей (газетний папір) 2210 1688,00

(Одна тисяча шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.)

38340000-0 - Прилади для вимірювання величин (мультиметр) 2210 353,60
(Триста п'ятдесят три грн. 60 коп.)

44820000-4 - Лаки (лак паркетний) 2210 10396,00
(Десять тисяч триста дев'яносто шість грн. 00 коп.)

30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина) (сканер) 2210 2000,00
(Дві тисячі грн. 00 коп.)

44440000-6 - Вальниці (підшипники та їх частини) 2210 4800,00
(Чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.)

32340000-8 - Мікрофони та гучномовці (колонки) 2210 798,00 без
(Сімсот дев'яносто вісім грн. 00 коп.)

22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали (канцелярська книга) 2210 290,25 електронної січень-липень
(Двісті дев'яносто грн. 25 коп.)

44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, груби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труба,
2210 1980,20 закупівель

муфта) (Одна тисяча дев'ятсот вісімдесят грн. 20 коп.)

19720000-9 - Синтетичні волокна (леска) 2210 58,00
(П'ятдесят вісім грн. 00 коп.)

18420000-9 - Аксесуари для одягу (рукавички) 2210 95,08
(Дев'яносто п'ять грн. 08 коп.)

42660000-0 - Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та
2210 48,00

устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання (електропаяльник) (Сорок вісім грн. 00 коп.)

33760000-5 - Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (туалетний папір) 2210 200,00
(Двісті грн. 00 коп.)

42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (крани) 2210 131,00
(Сто тридцять одна грн. 00 коп.)

31410000-3 - Гальванічні елементи (батарейки) 2210 1036,64
(Одна тисяча тридцять шість грн. 64 коп.)

31430000-9 - Електричні акумулятори (акумулятор) 2210 1864,30
(Одна тисяча вісімсот шістдесят чотири грн. 30 коп.)

22210000-5 - Газети (періодичні видання) 2210 42990,10
(Сорок дві тисячі дев'ятсот дев'яносто грн. 10 коп.)

22450000-9 - Друкована продукція з елементами захисту (розрахункові квитанції) 2210 495,00 у т. ч.: спеціальний
(Чотириста дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) фонд 495,00 грн.

32550000-3 - Телефонне обладнання (телефон) 2210 435,00
(Чотириста тридцять п'ять грн. 00 коп.)

Разом 2210 2 8 0 788 ,50 V т . ч .: сп ец іал ь н и й
(Д в іст і в іс ім д еся т  т и ся ч  с ім со т  в іс ім д еся т  в ісім  гр н . 50 коп .) ф о н д  17788,50  грн.

72410000-7 - Послуги провайдерів (інтернет послуги) 2240 42 840,00
(Сорок дві тисячі вісімсот сорок грн. 00 коп.)

90920000-2 - Послуги з прибирання шкільних приміщень (дератизація) 2240 3365,99
(Три тисячі триста шістдесят п'ять грн. 99 коп.)

90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям (вивіз ТПВ) 2240 3860,00
(Три тисячі вісімсот шістдесят грн. 00 коп.)



50610000-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання (ТО системи 
сигналізації)______________________________________________________________________________

50750000-7 - Послуги з технічного обслуговування ліфтів

50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ТО котельні)

50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і 
контрольних приладів (ТО та ремонт засобів пожежної сигналізації)

79710000-4 - Охоронні послуги (охорона об'єктів за допомогою ПЦО)

85110000-4 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (медичний контроль водіїв ТЗ)

66110000-4 - Банківські послуги (готівкове обслуговування)

50310000-1 - Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (обслуговування КМА)

50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування моготранспортних засобів і супутнього 
обладнання (ремонт автомобілів)_______________________________________________________________

45400000-1 - Завершальні будівельні роботи (поточний ремонт санвузлу)

90520000-8 - Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та 
небезпечними відходами (зберігання окремих видів відходів)__________________________

66510000-8 - Страхові послуги (страхова премія)

79970000-4 - Видавничі послуги (палітурні роботи)

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

________________ 8370,72________________
(Вісім тисяч триста сімдесят гри. 72 коп)

7419,00
(Сім тисяч чотириста дев'ятнадцять гри. 00 коп.)

16606,11
Шістнадцять тисяч шістсот шість грн. 1 І коп.)

22127,60
(Двадцять дві тисячі сто двадцять сім грн. 60 коп.)

70216,00
(Сімдесят тисяч двісті шістнадцять грн 00 коп )

1200,00

(Одна тисяча двісті грн. 00 коп.)
6480,00

(Шість тисяч чотириста вісімдесят грн. 00 коп.)
22802,00

(Двадцять дві тисячі вісімсот дві грн. 00 коп.)
20764,00

(Двадцять тисяч сімсот шістдесят чотири грн. 00 коп.)
169000,00

(Сто шістдесят дев’ять тисяч грн. 00 коп.)
1099,43

(Одна тисяча дев'яносто дев'ять грн. 43 кон.)
1393,00

(Одна тисяча триста дев'яносто три грн. 00 коп.)
1468,82

(Одна тисяча чотириста шістдесят вісім грн. 82 когі.) гри, 00 коп.)

оез
застосування
електронної

системи
закупівель

січень-липень

у т, ч.: спеціальний 
фонд 8954,00 грн.
у т. ч : спеціальний 
фонд 2 7 64,00 грн.

98110000-7 - Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій (перереєстрація 
Т З )_____________________________________________________________________________________________________________________

2240
1106,33

(Одна тисяча сто шість грн. 33 коп )
72150000-1 - Консультаційні послуги з питань комп’ютерного аудиту та комп'ютерного апаратного 
забезпечення (консультування з питань користування сервісом айфін)___________________________

2240
5599,00

(П'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 КО ГІ.)

64210000-1 - Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (надання телекомунікаційних послуг) 2240
18000,00

(Вісімнадцятьтисяч грн, 00 коп )

Разом 2240
4 2 3 718 .00

(Ч оти р и ста  д в а дц я т ь  тр и  ти ся ч і с ім со т  в ісім н адц я ть  гри. 00  коп.)

65110000-7 - Розподіл води 2272
21112,21

(Двадцять одна тисяча сто дванадцять грн. 21 коп )

90430000-0 - Послуги з відведення стічних вод 2272
18991,79

(Вісімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гри, 79 коп.)

оез
застосування
електронної

системи
закупівель

у т . ч .: сп ец іал ь н и й  
ф он д  1 1718,00 гри.

січень-липень у т. ч.: спеціальний 
фонд 100,00 грн.

2270
4010 4 ,0 0

(С о р о к  ти ся ч  ст о  чотир и  гри. 00 КОІІ.)

у т . ч.: сп ец іал ь н и й  
ф он д  100,00 гри.

22110000-4 - Друковані книги (книги, книжкова продукція) 3110
97 381,00

( Дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят одна грн. 00 коп.)
у т. ч.: спеціальний 
фонд 97381,00 грн.

Разом 3110
9738 1 ,0 0

( Д е в ’я н осто  сім  ти ся ч  т р и ст а  в іс ім д еся т  одна гри. 00  коп .)

у  т . ч.: сп ец іал ь н и й  
ф о н д  9 7 3 8 1 ,0 0  гри.

841 9 91 ,50
Разом

(В іс ім со т  сор ок  одна т и ся ч а  д е в 'я т с о т  д ев 'я н о ст о  одна грн. 50 коп.)

у  т . ч .: сп ец іал ь н и й  
ф он д  126987,50  грн.

Затверджений рішенням тенедрного комітету від 01 липня 2017 року №

Голова тендерного Комітету 

Секретар тендерного Комітету

Л. В. Неділько 

К.О. Олійник


