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ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

 

на  2016  рік  

 

Центральна міська бібліотека для дітей ім.  Ш. Кобера  і  В. Хоменко,  ОКПО 30283755  
 

 

 

 

 

Предмет  закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для бюджет-них 

коштів) 

 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

(грн.) 

 

Проце-

дура 

заку-

півлі 

Орієнто-

вний 

початок 

проведе-

ння 

процеду-

ри 

закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 2210 
Предмети, матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

   ч.1 п.1  

ст. 4 

Закону 

України 

«Про 

здійснення 

державних 

закупівель» 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 

09132000-3  Бензин 

 39600,00 
(тридцять дев’ять 

тис. шістсот грн. ) 

  

20.59.4 Засоби змащувальні, присадки, речовини 

антифризі готові 

09210000-4 Мастильні засоби 

 842,00 
(вісімсот сорок дві 

грн.) 

  

29.32.3 Частини та приладдя до транспортних засобів та їх 

двигунів (запасні частини до автомобілів та іншої 

механічної техніки) 

34300000-0 Запасні частини 

 3000,00 
(три тис. грн.) 

  

22.11.1 Шини та камери гумові 

19511000-1 Гумові пневматичні шини, прожектори та 

ободові стрічки 

 1600,00 
(одна тис. шістсот 

грн.) 

  



 

2 

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

39831000-6 Засоби для прання і миття 
 14500,00 

( чотирнадцять тис. 

п’ятсот грн.) 

  

27.90.1  Устаткування електричне,  інше та його частини 

31000000-6 Електротехнічне устаткування, апаратура, 

обладнання та матеріали; освітлювальне устаткування 

 1500,00 
(одна тис. п’ятсот 

грн.) 

  

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні, 

лампи дугові 

315000001 Освітлювальне обладнання та електричні 

лампи 

 3000,00 
(три тис. грн.) 

  

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя 

30199000-0 Паперове канцелярське приладдя та інші 

паперові вироби 

 15000,00 
(п’ятнадцять тис.  

грн.) 

  

26.20.4 Частини та приладдя до комп’ютерів 

30124000-4 Частини та приладдя до офісної техніки  

30230000-0 Комп’ютерне обладнання (флеш-

накопичувачі, веб-камери та ін.) 

 2500,00 
(дві тис. п’ятсот 

грн.) 

  

26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й 

подібна апаратура 

316250000-3 Пристрої охоронної та пожежної сигналізації 

 800,00 
(вісімсот грн.) 

   

26.51.4 Прилади для вимірювання електричних величин  

38552000-9 Електронні лічильники  

 1000,00 
(одна тис. грн.) 

   

22.29.2 Вироби пластмасові, інші  

19520000-7 Пластмасові вироби (рекламні стенди, жалюзі) 
  15000,00 

(п’ятнадцять тис. 

грн.) 

   

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини 

39100000-3 Меблі 

39112000-0 Стільці 

39113100-8 М’які крісла 

 10000,00 
(десять  тис. грн.) 
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31.09.1 Меблі інші (стелажі, книжкові вітрини, полиці та 

ін.)  

39100000-3 Меблі 

39151100-6 Стелажі 

39153100-0 Книжкові стенди 

391121200-8 Столи 

39134100-1 Комп’ютерні столи 

39151300-8 Модульні меблі 

39151000-5 Меблі різні 

 48058,00 
(сорок вісім тис.  

п’ятдесят вісім грн.) 

   

 2240 
Оплата послуг  (крім 

комунальних) 

    

86.10.1 Послуги лікувальних закладів 

 
 1617,00 

(одна тис. шістсот 

сімнадцять грн.) 

   

61.10.1 Послуги що передавання даних і повідомлень 

(Укртелеком) 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних 

 13000,00 
(тринадцять тис. 

грн.) 

   

84.25.1  Послуги пожежних  служб, інші 

75251000-0 Послуги пожежних служб 
 17160,00 

(сімнадцять тис. сто 

шістдесят грн.) 

   

84.24.1  Послуги  у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки, інші (охорона) 

79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що 

надходять з пристроїв охоронної сигналізації 

 40920,00 
(сорок тис. 

дев’ятсот двадцять 

грн.) 

   

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій 

стосовно комп’ютерної техніки 

4831000-4 Пакети програмного забезпечення для 

створення документів («Медок», «Парус») 

 10100,00 
(десять тис. сто 

грн.) 

   

61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими  12900,00    
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мережами (ф.2,4,5,6,7,10) 

72400000-4 Інтернет-послуги 

(дванадцять тис. 

дев’ятсот грн.) 

63.11.1 Послуги щодо зв’язку оброблення даних, 

розміщування інформації на веб-вузлах та ін.   

48222000-0 Пакети програмного забезпечення веб-

серверів 

 1500,00 
(одна тис. п’ятсот 

грн.) 

   

71.12.1 Послуги інженерні   

71300000-1 Інженерні послуги (технічна експертиза) 
 10000,00 

(десять тис. грн.) 
   

95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устаткування 

50312000-5 Технічне обслуговування, ремонт 

комп’ютерного обладнання  

 1000,00 
(одна тис. грн.) 

   

33.14.1 ремонт та технічне обслуговування іншого 

електрично устаткування 

50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт 

копіювально-розмножувальної техніки  

 1000,00 
(одна тис. грн.) 

   

3.11.1 Ремонтування металевих виробів 

50411000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних приладів 

(водолічільників, газолічільників, електролічільників) 

 800,00 
(вісімсот грн.) 

   

95.29.1 Ремонтування предметів особистого вжитку та 

господарсько-побутових виробів 

50531000-6 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування неелектричної техніки (котлів, газових 

приладів) 

 500,00 
(п’ятсот грн.) 

   

45.20.1 Технічне обслуговування  та ремонтування 

автомобілів  і маловантажних автотранспортних засобів 

50100000-6 Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування транспортних засобів і супутнього 

 10000,00 
(десять тис. грн.) 
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обладнання та супутні послуги  

71.20.1  Послуги щодо технічного випробування й 

аналізування (гідравлічне випробування трубопроводів) 

 1500,00 
(одна тис. п’ятсот 

грн.) 

   

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного устаткування 

 1000,00 
(одна тис. грн.) 

   

84.25.1 Послуги пожежних служб 

24951213-6 Заряди для вогнегасників 

 6000,00 
(шість тис. грн.) 

   

ДБН А2.2-3: 2014 Поточний ремонт  книгосховища 

молодшого відділу і заміна 2-х вікон ЦМБ  

(пр. Леніна, 173) 

 45000,00 
(сорок п’ять тис. 

грн.) 

   

ДБН А2.2-3: 2014 Поточний ремонт читальної зали та 

фасаду в бібліотеці-філії № 2  

(вул. Радянська, 12) 

 198000,00 
(сто дев’яносто 

вісім тис. грн.) 

   

ДБН А2.2-3: 2014 Поточний ремонт приміщення 

молодшого відділу в бібліотеці-філії № 5  

(вул. Південна, 52) 

 25000,00 
(двадцять п’ять тис. 

грн.) 

   

 ДБН А2.2-3: 2014 Поточний ремонт читальної зали 

(частини за перегородкою), вестибюлю та абонементу 

старшого відділу бібліотеки-філії № 6  

(вул.Чер. Майовщиків, 21) 

 192000,00 
(сто дев’яносто дві 

тис. грн.) 

   

ДБН А2.2-3: 2014  Заміна вхідної двері бібліотеки-філії № 

7 (пр. Героїв Сталінграду, 53) 
 7000,00 

(сім тис. грн.) 
   

ДБН А2.2-3: 2014 Поточний ремонт молодшого відділу, 

ганку та пандусу у  бібліотеці-філії № 8 (пр. Корабелів, 

12) 

 120000,00 
(сто двадцять тис. 

грн.) 

   

80.10.1 Послуги допоміжні, комбіновані щодо різних 

об’єктів (комунальні експлуатаційні послуги ЖЄКів)  

            (всього): 

- «Центральний – 1»; 

 49331,16 
(Сорок дев’ять тис. 

триста тридцять 

одна грн. 16 коп.) 

 

   



 

6 

 

- «Південь»; 

- «Океан»; 

- «Бриз»; 

- «Соляні». 

38.11.2 Збирання безпечних відходів непридатних до 

вторинного використання 

90510000-5 Утилізація сміття  та поводження зі сміттям 

- «КомунТранс» (Центральний, Інгуський р-ни);  

     -    «Корунд» 

 

 

 

 

9919,81 
(дев’ять тис. 

дев’ятсот 

дев’ятнадцять  

грн. 81 коп.) 
 

 

 2272  

Оплата 

водопостачання та 

водовідведення 

    

36.00.2 Оброблення та розподілення води трубопроводами 

65110000-7 Розподіл води 
 6685,00 

(шість тис. шістсот 

вісімдесят п’ять 

грн.) 

   

  2273 
Оплата 

електроенергії 

    

35.13.1 Розподілення електричної енергії  

65310000-9 Розподіл електричної енергії 
 110362,00 

(сто десять тис. 

триста шістдесят дві 

грн.) 

   

  

 

 

 

2274 
Оплата природного 

газу 

    

35.22.1 Розподілення газоподібного палива  22564,00    
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трубопроводами   

65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги 

(двадцять дві тис. 

п’ятсот шістдесят 

чотири грн.) 

 2282 
Окремі заходи по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесених до 

заходів розвитку 

    

85.60.1 Послуги освітянські, допоміжні 

80511000-9 Послуги з навчання персоналу (навчання з 

пожежної безпеки та цивільного захисту, з техніки 

безпеки, з охорони праці) 

 10000,00 
(десять тис. грн.) 

   

 3110     

58.11.1  Друковані  книги 

22110000-4  Друковані книги 

 62800,00 
(шістдесят дві тис. 

вісімсот грн.) 

   

58.13.1 Газети 

22210000-5  Газети 

 51000,00 
(п’ятдесят одна тис. 

грн.) 

   

58.14.1  Журнали 

22213000-6  Журнали 

 86000,00 
(вісімдесят шість 

тис. грн.) 

   

 

 

Затверджений  рішенням тендерного комітету від 17.03.2016 р. 

 

Директор, голова тендерного комітету     Н.В. Семілєт 


