
 Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, 
код за ЄДРПОУ 25696764 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ  

(для бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (30234600-4  

Флеш-пам’ять) (засіб КЗІ “SecureToken-337”) 

2210 3800,00 (три тисячі 

вісімсот) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

4 шт. 

58.13.1  газети друковані (22200000-2 Газети, періодичні 

спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали) (газети 

друковані) 

2210 480,00 (двісті 

дев'яносто п'ять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 найменування 

58.14.1 журнали та періодичні видання друковані (22200000-2 

Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і 

журнали) (журнали та періодичні видання друковані) 

2210 2040,00 (дев'ятсот 

дев'яносто п'ять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 найменування 

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні 

готові (09211100-2 Моторні оливи; 09211400-5 Трансмісійні 

оливи; 09211650-2 Гальмівні рідини; 24961000-8 

Охолоджувальні рідини) (гальмівна рідина, ДОТ 4)  

2210 150,00 (сто п'ятдесят) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851,  

гальмівна рідина — 1 літр, ДОТ 

4 — 1 літр 

29.32.3 частини та приладдя до моторних транспортних засобів, 

н. в. і. у. (34300000-0 Частини та приладдя до транспортних 

засобів і їх двигунів) 

(запасні частини до автомобільного транспорту управління: 

регулятор холостого ходу, фільтр паливний, радіатор опалення,  

патрубок опалення, циліндр гальмівний, шланг гальмівний 

передній,головний гальмівний циліндр, трос зчеплення) 

2210 1557,00 (одна тисяча 

п'ятсот п'ятдесят сім) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

регулятор холостого ходу — 1 

шт., фільтр паливний — 1 шт.;  

радіатор опалення  — 1 шт.,  

патрубок опалення  — 2 шт., 

циліндр гальмівний — 1 шт., 

шланг гальмівний передній  — 2 

шт., головний гальмівний 

циліндр — 1 шт., трос зчеплення 

— 1 шт. 

27.20.2 акумулятори електричні та частини до них (31440000-2 

Акумуляторні батареї) (акумулятор 12В)  

2210 1050,00 (одна тисяча  

п'ятдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 шт. 

26.80.2 елементи первинні, первинні батареї та частини до них 2210 138,00 (сто тридцять - - п.5 ч.1 ст. 4  



(31434000-7 Літієві акумуляторні батареї) 

(батарейка) 

вісім) Закону №4851 

5 шт. 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них   

(30237132-3 Інтерфейси універсальних послідовних шин (USB-

інтерфейси)) (кабель-подовжувач USB)  

2210 260,00 (двісті 

шістдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

5 шт. 

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція  

(33764000-3 Паперові серветки) (серветки очисні)  

2210 68,00 (шістдесят вісім) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 шт. 

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої   

(30233132-5  накопичувачі на твердих магнітних дисках)(диск 

HDD)  

2210 782,00 (сімсот 

вісімдесят дві) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 шт. 

26.20.4 частини та приладдя до обчислювальних машин  

(30125100-2 Картриджі з тонером; 30192113-6 Чорнильні 

картриджі) (картридж, тонер-картридж) 

2210 3393,00 (три тисячі 

триста дев'яносто три) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

картридж — 2 шт., тонер-

картридж — 1 шт. 

20.30.2 фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські чорнила (30192110-5 Чорнила та 

пов’язана продукція) (чорнила, штемпельна фарба)  

2210 1450,00 (одна тисяча 

чотириста п'ятдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

чорнила — 10 бут., штемпельна 

фарба - 2 бут. 

27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; 

перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші 

(31154000-0 Джерела безперебійного живлення) (джерело 

безперебійного живлення) 

2210 3640,00 (три тисячі 

шістсот сорок) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 шт. 

32.99.5  вироби, інші, н. в. і. у. (35814000-3 Протигази) 

(протигази) 

2210 70800,00 (сімдесят 

тисяч вісімсот) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

120 шт. 

32.99.5  вироби, інші, н. в. і. у. (35113300-2 Захисні пристрої) 

(респіратори) 

2210 20880,00 (двадцять 

тисяч вісімсот 

вісімдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

87 шт. 

17.23.1 вироби канцелярські, паперові  (30199230-1 Конверти; 

22410000-7 Марки) 

(конверти, марки) 

2210 412,45 (чотириста 

дванадцять грн. 45 

коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

конверти з марками- 137 шт., 

марки — 11 шт. 

18.12.1 послуги щодо друкування, інші (22458000-5 Друкована 

продукція на замовлення) (поліграфічна продукція) 

2210 49800,00 (сорок дев'ять 

тисяч вісімсот) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

108500 шт. 

17.12.4  папір некрейдований (22990000-6 Газетний папір, папір 

ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон 

2210 3948,00 (три тисячі 

дев'ятсот сорок вісім) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 



для графічних цілей) (папір А-4)  56 п. 

17.12.4  папір некрейдований (22816000-3 Папірці для нотаток) 

(папір для нотаток) 

2210 108,00 (сто вісім) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

10 шт. 

17.23.1 вироби канцелярські, паперові (22820000-4 Бланки) 

(грамота, бланк “подяка”, бланки подорожніх листів, бланк 

“накладна”) 

2210 153,00 (сто п'ятдесят 

три) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

грамота — 20 шт., бланк 

“подяка” — 20 шт., бланки 

подорожніх листів — 200 шт., 

бланк “накладна” —  100 шт. 

32.99.1 убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 

дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 

(30192121-5 Кулькові ручки; 30192132-5 Змінні грифелі для 

олівців; 30192930-9 Ручки-коректори) 

(стрижень для механічного олівця, ручки кулькові, коректор-

ручка) 

2210 260,00 (двісті 

шістдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

стрижень для механічного 

олівця - 1 шт., ручки кулькові - 

25  шт., коректор-ручка — 5 шт. 

28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і 

лічильні машини (30141000-9 Лічильні машини) (калькулятор) 

2210 330,00 (триста 

тридцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 шт. 

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми (30192100-2 Гумки) (гумка) 

2210 51,00 (п'ятдесят одна) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

5 шт. 

22.29.2  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (30199500-5 

Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів 

та подібне приладдя) 

(папка “на підпис”, файл) 

2210 160,00 ( сто шістдесят) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

папка “на підпис” - 1 шт., файл 

— 2 пак 

17.21.1 папір і картон гофровані, паперова й картонна тара 

(30191130-4 Тека-планшет із затискачем) (кліпборд) 

2210 39,00 (тридцять 

дев'ять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 шт. 

20.52.1 клеї (24910000-6 Клеї) 

(клей ПВА) 

2210 45,00 (сорок п'ять) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

5 шт. 

22.29.2  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (44424200-0 Клейкі 

стрічки) (скотч)  

2210 27,00 (двадцять сім) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 10 шт. 

20.41.4 препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення 

(39831240-0 Засоби для чищення; 39811000-0 Засоби для 

ароматизації та дезодорування приміщення) (чистящий засіб, 

чистячий порошок, освіжувач повітря) 

2210 111,00 (сто одинадцять) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

чистящий засіб — 2 шт, 

чистячий порошок — 3 шт., 



освіжувач повітря -  2 шт. 

20.41.3 мило, засоби мийні та засоби для чищення (39831200-8 

Мийні засоби; 39832000-3 Засоби для миття посуду) (засіб для 

скла, мило рідке, миючий засіб для посуду) 

2210 177,00 (сто сімдесят 

сім) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

засіб для скла - 2 шт., мило рідке 

— 1 шт., миючий засіб для 

посуду — 3 шт. 

25.99.2 вироби з недорогоцінних металів, інші (30197220-4 

Канцелярські скріпки) (скріпки)  

2210 124,00 (сто двадцять 

чотири) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

20 п. 

25.99.2 вироби з недорогоцінних металів, інші (30197110-0 

Скоби) (скоби №24/6)  

2210 116,00 (сто 

шістнадцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

20 п. 

22.29.2  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (22816300-6 Стікери) 

(стікер кольоровий) 

2210 17,80 (сімнадцять грн. 

80 коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

2 п. 

16.29.2 вироби з корка, соломи та інших матеріалів, придатних 

для плетіння; вироби кошикові та плетені вироби (39224300-1 

Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя) (віник)  

2210 25,00 (двадцять п'ять) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 шт. 

16.29.1 Вироби з деревини, інші (39224300-1 Мітли, щітки та 

інше прибиральне приладдя) (швабра)  

2210 35,00 (тридцять п'ять) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 шт. 

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(30213000-5 Персональні комп’ютери; 30216110-0 Комп’ютерні 

сканери; 30232110-8 Лазерні принтери) (комп'ютери, принтери, 

сканери) 

2210 49000,00 (сорок дев'ять 

тисяч) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

комп'ютери — 4 шт., принтери 

— 1шт., сканери — 1 шт. 

61.90.1 послуги телекомунікаційні, інші (64211100-9  Послуги 

міського телефонного зв’язку) (послуги урядового телефонного 

зв'язку)  

2240 6184,80 (шість тисяч 

сто вісімдесят чотири 

грн. 80 коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 од. 

61.10.4 послуги Інтернету (72400000-4 Інтернет-послуги) 

(послуги з доступу до Інтернету ) 

2240 2520,00 (дві тисячі 

п'ятсот двадцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 од. 

 

 

61.10.1 послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(64211100-9  Послуги міського телефонного зв’язку)(послуги 

телефонного зв'язку) 

2240 5364,00 (п'ять тисяч 

триста шістдесят 

чотири) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 послуга 

80.20.1 послуги систем безпеки (79710000-4 Охоронні послуги) 

(послуги з охорони приміщень управління за адресою: вул. 

2240 4680,00 (чотири тисячі 

шістсот вісімдесят) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 



Адміральська, 14) 1 об'єкт  

81.10.1 послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

(77314000-4 Послуги з утримання територій)(послуги з 

відшкодування витрат ТТС-2) 

2240 31572,00 (тридцять 

одна тисяча п'ятсот 

сімдесят дві) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 од. 

62.03.1 послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(72315000-6  Послуги з керування мережами даних і з підтримки 

мереж даних) (послуги з організації мережі передачі даних)   

2240 3600,00 (три тисячі 

шістсот) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 мережа 

62.02.1 послуги щодо консультування стосовно апаратного 

забезпечення (72315000-6  Послуги з керування мережами 

даних і з підтримки мереж даних) (послуги з супроводження та 

обслуговування комп'ютерної мережі (Ліга) 

2240 2213,04 (дві тисячі 

двісті тринадцять грн. 

04 коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 мережа 

95.11.1 ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) 

(послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування 

комп'ютерів і периферійного устаткування) 

2240 6400,00 (шість тисяч 

чотириста) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

 

45.20.1 технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів (50112000-3 Послуги 

з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) (послуги з 

поточного ремонту автомобіля управління) 

2240 21322,64 (двадцять 

одна тисяча триста 

двадцять дві грн. 64 

коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

 1 авт. 

62.02.1 послуги щодо консультування стосовно апаратного 

забезпечення (72315000-6  Послуги з керування мережами 

даних і з підтримки мереж даних) (послуги з супроводження 

комп’ютерної програми „Бюджет міста”) 

2240 14400,00 

(чотирнадцять тисяч 

чотириста) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 програма 

81.10.1 послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

(77314000-4 Послуги з утримання територій) (послуги з 

утримання будинків та прибудинкових територій) 

2240 553,56 (п'ятсот 

п'ятдесят три грн. 56 

коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 об'єкт 

81.10.1 послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

(65300000-6  Розподіл електричної енергії та супутні послуги) 

(спільне користування мереж) 

2240 100,00 (сто) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 об'єкт 

84.22.1 послуги у сфері оборони (75222000-8 Послуги у сфері 

цивільної оборони) (послуги з постійного та обов'язкового 

аварійно-рятувального обслуговування окремих території міста 

Миколаєва та потенційно-небезпечних об'єктів комунальної 

форми власності) 

 

2240 589645,00  

(п'ятсот вісімдесят 

дев'ять тисяч шістсот 

сорок п'ять) 

 

- - Зобов'язання  за договором від 

14.04.2015 № 73/01 у сумі 

2948225,00 грн. 

62.02.3 послуги щодо технічної допомоги у сфері 

інформаційних технологій (50312610-4 Технічне 

обслуговування обладнання інформаційних технологій) 

2240 7200,00 (сім тисяч 

двісті) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 од. 



(експлуатаційно-технічне обслуговування системи  оповіщення 

керівного складу  міста Миколаєва) 

81.10.1 послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

(90911200-8  Послуги з прибирання будівель) (послуги з 

прибирання приміщень управління за адресою: вул. 

Адміральська, 14) 

 

2240 18720,00 (вісімнадцять 

тисяч сімсот двадцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

1 будівля 

53.10.1 послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг (64111000-7 Поштові послуги з доставки 

газет і періодичних видань) (передплата за газети та періодичні 

видання ) 

 

2240 35,00 (тридцять п'ять) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

60.20.1 Послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення 

(64228000-0 Послуги з транслювання теле- та радіопередач) 

(висвітлення діяльності управління в  електроних ЗМІ) 

 

2240 75000,00 (сімдесят 

п`ять тисяч) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

18.12.1 послуги щодо друкування, інші (79823000-9 Послуги з 

друку та доставки надрукованої продукції) 

(висвітлення діяльності управління в  печатних ЗМІ) 

2240 10000,00 (десять тисяч) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний ремонт 

(поточний ремонт захисної споруди) 

2240 47044,00 (сорок сім 

тисяч сорок чотири) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

1 приміщення 

35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) (послуги 

з постачання пари та гарячої води трубопроводами для потреб 

управління за адресою: вул. Корабелів, 16) 

 

2271 6997,00 (шість тисяч 

дев'ятсот дев'яносто 

сім) 

- - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

4251 Гкал 

36.00.1 вода природна (65100000-4 Послуги з розподілу води та 

супутні послуги) (послуги з  водопостачання для потреб 

управління за адресою: вул. Адміральська, 14) 

 

2272 407,00 (чотириста сім) - - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

80 м3 

37.00.1 послуги каналізаційні (65100000-4 Послуги з розподілу 

води та супутні послуги) (послуги з  водовідведення для потреб 

управління за адресою: вул. Адміральська, 14) 

 

2272 282,00 (двісті 

вісімдесят дві) 

- - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

60  м3 

35.11.1 енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія) 

(активна та реактивна енергія електрична  для потреб 

управління ) 

 

2273 19745,00 

(дев'ятнадцять тисяч 

сімсот сорок п'ять) 

- - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

10238 кВт 



6.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному 

стані (09123000-7 Природний газ) (послуги з постачання 

природного газу для потреб управління за адресою: вул. 

Адміральська, 14) 

 

2274 74168,00 (сімдесят 

чотири тисячі сто 

шістдесят вісім) 

- - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

7611 м3 

6.20.1 газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги) 

(послуги з розподілу природного газу для потреб управління за 

адресою: вул. Адміральська, 14) 

2274 7260,00 (сім тисяч 

двісті шістдесят) 

- - п.8 ч.1 ст. 4  

Закону №4851, 

7611  м3 

74.90.2  послуги професійні, технічні та комерційні, інші,   н. в. 

і. у. (80500000-9 Навчальні послуги) (навчання та підвищення 

кваліфікації тендерного комітету) 

2282 3720,00 (три тисячі 

сімсот двадцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

3 особи 

26.20.1 машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(30213000-5 Персональні комп’ютери; 30216110-0 Комп’ютерні 

сканери; 30232110-8 Лазерні принтери) (комп'ютери, принтери, 

сканери) 

3110 49000,00 (сорок дев'ять 

тисяч) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

комп'ютери — 4 шт., принтери 

— 1шт., сканери — 1 шт. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  капітальний ремонт (45421132-8 

Встановлення вікон) 

(капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: вул. 

Адміральська, 14 ) 

3132 60000,00 (шістдесят 

тисяч) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

10 шт. 

19.20.3 газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім 

природного газу (09122110-4 пропан скраплений)(газ пропан 

скраплений) 

2210 5412,00 

(п’ять тисяч чотириста 

двенадцять) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

660 л 

33.13.1, ремонтування та технічне обслуговування електронного 

й оптичного устаткування 

(50334130-5, послуги з ремонту і технічного обслуговування 

телефонної комутаційної апаратури (послуги з експлуатаційно-

технічного обслуговування апаратури та інших технічних 

засобів  оповіщення і електрозв’язку цивільного захисту  міста 

Миколаєва) 

2240 140433,44 

(сто сорок тисяч 

чотириста тридцять 

три грн. 44 коп.) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

 

33.13.1 ремонтування та технічне обслуговування електронного 

й оптичного устаткування  (50334130-5 послуги з ремонту і 

технічного обслуговування телефонної комутаційної апаратури) 

(поточний технічний ремонт несправних комплектувальних 

частин апаратури системи оповіщення керівного складу 

м.Миколаєва “ОЛЬХОН”) 

2240 2000,00 (дві тисячі) - - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

 

 

71.20.1 послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування (90711100-5 оцінювання ризиків або небезпек,  

2240 6300,00 (шість тисяч 

триста) 

- - п.5 ч.1 ст. 4  

Закону №4851 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=19.20.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=19.20.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=71.20.1


 


