
Додаток до річного плану закупівель на 2015 року (зі змінами від 22.07.2015)

Комунальний заклад "Школа вищої спортивної майстерності" 02928373
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13.93.1 "Килими т а  килимові покріви" 2210 372,52 грн. (триста сімдесят дві грн. 52 коп) (з ПДВ)

14.19.12 "Костюми спортивні, лиж ні, купальні та  інший одяг, 
трикотажні"

2210 25000,00 грн. (двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ)

14.19.12 "Костюми спортивні, лиж ні, купальні та  інший одяг, 
трикотажні"

2210 2000,00 грн . (дві тисячі грн. 00 коп.) (без ПДВ)

16.29.11 "Інструменти, оправи та  ручки до інструментів, частини 
та  ручки ддо метел або щіток"

2210 234,50грн. (двісті тридцять чотири грн.50 коп) (без ПДВ)

17.12.7 "Папір і картон оброблені" (папір А-4) 2210
1995,00 г рн. (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п’ять грн. 00 коп.) 
(без ПДВ)

17.12.02"Папір офісний" (папір А-4) 2210
1738,00 г рн. (одна тисяча сімсот тридцять вісім грн.00 коп) (без 
ПДВ)

17.22.1 "Папір побутовий і туалетний та поперова продукція" 2210 312,19  грн. (триста дванадцять грн. 19 коп .) (з ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210 7524,00 грн. (сім тисяч п"ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) (з 
ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн. (дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 50 коп .) (з 
ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне га газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн. (дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 50 коп.) (з 
ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210
9329,50 грн. (дев’ять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 50 коп.) (з 
ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне та  газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210 5008,50 грн. (п 'ять тисяч вісім грн. 50 коп.) (з ПДВ)

20.30.1 "Ф арби та  лаки на основі полімерів" 2210 8139,50 грн.(вісім  тисяч сто тридцять дев'ять грн .50 коп.) (без ПДВ)

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

2210 212,18 грн. (двісті дванадцять грн. 18 коп.) (з ПДВ)
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20.30.2 "Фарби та  лаки, інші, пов'язані з ними продукція; 
барвники художні та друкарські чорнила"

2210 972,30 грн. (дев 'ятсот сімдесят дві грн.ЗО коп.), в т.р.П ДВ

20.30.2 "Фарби т а  лаки, інші, пов'язані з ними продукція; 
барвники художні та друкарські чорнила"

2210
4446,96грн. (Чотири тисячі чотириста сорок ш ість грн.96 коп .) (без 
ПДВ)

16.29.1 "вироби з деревини, інші" 2210 961,60грн. (Дев’ятсот ш істдесят одна грн. 60 коп.) (без ПДВ)

22.21.4 "Пластмаси, листи,рлівка, ф ольга та  стрічки з 
пластмас,інші

2210 550,00грн. (П 'ятсот п'ятдесят грн.00 коп) (без ПДВ)

23.64.1 "Розчини будівельні" 2210 95,00грн.(Д ев'яносто п'ять грн.00 коп.) (без ПДВ)

24.31.2 "Бруски та суцільні холодноволочильні профілі з 
легованої сталі, крім нержавіючої сталі

2210 5372,34грн. (П 'ять тисяч триста сімдесят дві грн.34 коп.) (без ПДВ)

25.94.1 "Вироби кріпильні та  гвинтонарізні" 2210 212,50  грн. (Двісті дванадцять грн.50 коп .) (без ПДВ)

20.41.2 "Речовини поверхнево-активні, органічні, крім мила 
(порош ок)

2210 443,04 грн. (Чотириста сорок три грн. 04 коп.) (з ПДВ)

20.41.4 "Препарати похучі, воски та  інши засоби для чищення" 2210 89,52 грн. (вісімдесят дев'ять грн. 52 коп.) (з ПДВ)

20.41.3 "Мило, засоби мийні та  засоби для чищ ення (мило, 
білізна)

2210 381,12 грн. (Триста вісімдесгт одна грн. 12 коп.) (з ПДВ)

20.59.59-30.00 "Розчинники та роздріджувачі складні неорганічні 
для лаків ві подібних речовин"

2210 127,50грн.(сто двадцять сім грн.50 коп.) (без П ДВ)

22.19.30-59.00 "Ш ланги гумові, армовані або з'єднані з іншими 
матеріалами (крім шлангів гумових, армованих металом або 
текстилем)

2210 1680,00 грн. (О дна тисяча ш істсот вісімдесят грн.00коп.) (без ПДВ)

22.22.1 "Тара пластмасова (відра) 2210 946,50 грн. (Дев'ятсот сорок ш ість грн.50 коп.) (з ПДВ)

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 100,00 грн. (О дна тисяча сто грн.00 коп .) (без П Д В)

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 646,38 грн. (Ш істсот сорок шість грн. 38 коп.) (з ПДВ)

22.29.2 "Вироби плачсмасові" 2210 2201,60грн. (дві тисяч двісті одна грн.60 коп.) (без ПДВ)



П редм ет закуп івл і
Код К Е К В  (для 

бю дж етних 
у стан о в)

О ч ік у в а н а  в а р т іс т ь  предм ета заку п івл і
П роцедура
заку п івл і

О р іен то ван  
ий п о ч ато к  
п роведен ня 
процедури  
заку п івл і

П р и м ітка

23.51.1 "Цемент" 2210 639,45 грн. (Ш істсот тридцять дев'ять грн. 45 коп) (без ПДВ)

24.42.2 "Напівфабрикати з алюмінію та  алюмінієвих сплавів" 2210 7100,00 грн.(С ім  тисяч сто грн.00 коп) (з ПДВ)

29.32.3 "Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, 
н.в.і.у."

2210 3252,00 грн.(три тисячі двісті п 'ятдесят дві грн.00 коп.) (без ПДВ)

32.30.1 "Вироби спортивні" (взуття) 2210 7500,00 грн. (Сім тисяч п'ятсот грн.00 коп.) (з ПДВ)

32.91.19 "Щ ітки та  пензлі, інші, н.в.у.і." 2210 35,40грн.(тридцять п'ять грн. 40 коп.) (без ПДВ)

58.14.1 "Ж урнали та  періодичні видання друковані" 2210 1257,40 грн.(О дна тисяча двісті п’ятдесят сім грн. 40 коп.) (без ПДВ)

Разом по КЕКВ 2210 119 589,00

21.20.1 "Ліки" 2220 824,67 грн. (вісімсот двадцят чотири грн.67 коп.) (з ПДВ)

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 586,91 грн. (п'ятсот вісмдесят шість грн. 91 коп.) (з ПДВ)

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 88,42 грн. (пвісімдесят вісіь грн.42 коп.) (з ПДВ)

Разом по КЕКВ 2220 1 500,00

38.11.2 "Збирання безпечних промислових відходів" 2240 4745,52 (Чотири тисячі сімсот сорок п'ять грн .52 коп .) (з ПДВ)

58.29.1 "Програмне забезпечення системне на фізичних носіях" 2240 1502,00 грн (О дна тисяча п'ятсот дві грн.00 коп) (без ПДВ)

58.29.3"П рограмне забезпечення як завантажені файли" 2240 249,00  грн. (Двісті сорок дев'ять грн.00 коп) (без ПДВ)

58.29.3"ГІрограмне забезпечення як завантажені файли" 2240 120,00 грн. (Сто двадцять грн.00 коп) (без ПДВ)

61.10.1 "Послуги щодо передавання даних і повідомлень" 
(послуги "Укртелекому")

2240 1500,00 грн (О дна тисяча гГятсот гривень 00 коп) (з ПДВ)

61.10.1 "Послуги щодо передавання даних і повідомлень" 
(послуги "Укртелекому")

2240 4500,00 грн. (Чотири тисячі п"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ)
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61.01.1 "Послуги щодо проектування та  розробляння у сфері 
інформаційних технологій" (програмування)

2240 1600,00 грн. (О дна тисяча ш істсот грн. 00 коп.) (без ПДВ)

62.09.2 "Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт принтерів)

2240 3090,00 грн. (Три тисячі дев'яносто грн. 00 коп.) (з ПДВ)

62.09.2 "Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт принтерів)

2240 1860,00 грн. (О дна тисяча вісімсот ш істдесят грн.00 коп.) (з ПДВ)

62.09.2 "Послуги у  сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ю терної техніки, інші, н. в. і. у." (ремонт принтерів)

2240 1860,00 грн. (О дна тисяча вісімсот шістдесят грн.00 коп.) (з ПДВ)

64.99.1 "Послуги фінансові, крім страхування та  пенсійного 
забезпечення, інші, н. в. і. у." (М егабанк)

2240 1200,00 грн. (О дн ати сяч а двісті грн. 00 коп.) (без ПДВ)

65.11.1 "Послуги щодо страхування життя" 2240 102,00грн. (Сто двадцять грн.ООк коп.) (без ПДВ)

65.12.2 "Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 1310,90грн. (О дна тисяча триста десять грн.90 коп.) (без ПДВ)

65.12.2 "Послуги щодо страхування автотранспорту 2240 763,78грн. (С імсот ш істдесят три грн.78 коп.) (без ПДВ)

74.90.1 "Послуги щодо надання професійної та  технічної 
допомоги та консультаційні, н.в.і.у.

2240 5100,00 грн. (П 'ять тисяч сто грн. 00 коп.) (без ПДВ)

74.90.1 "Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та  консультаційні, н.в.і.у.

2240 2159,93 грн.(Дві тисячі сто п'ятдесят дев'ять грн.93 коп.) (без ПДВ)

74.90.2 "Послуги професійні, технічні та  комерційні, інші,н.в.і.у. 2240 1620,00 грн. (О дна тисяча ш істсот двадцять грн.00коп) (з ПДВ)

80.10.1 "Послуги, пов'язані з особистою безпекою" 2240 2400,00 грн. (Дві тисячі чотириста грн. 00 коп.) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за витрати на 
НТЗ та відрядження-проїзд, добові, харчування, меш кання )"

2240
313700,00 грн. (Триста тринадцять тисяч сімсот грн.00 коп) (без 
ПДВ)

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за витрати на 
НТЗ та  відрядження-проїзд, добові, харчування, меш кання )"

2240
575499,00 грн. (П 'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотриста дев'яносто 
дев'ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (компенсація за витрати на 
НТЗ та  відрядження-проїзд, добові, харчування, меш кання )"

2240 200 000,00  грн. (Д вісті тисяч гривень 00 коп.) (без ПДВ)
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93.11.1 "Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд" 
("Акварена")

2240
149105,60 гри. (Сто сорок дев’ять тисяч сто п’ять грн.60 коп) (з 
ПДВ)

93.11.1 "Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд" 
(КЗ "ХМ СДЮ СШ  О лімпійського резерву зі стрільби з лука 
"Комунар")

2240 26009,34 грн. (Д вадцять ш ість тисяч дев’ять грн. 34 коп.) (без ПДВ)

58.29.2 "Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях" 2240
8616,00грн. (Вісім тисяч ш істсот шістнадцять грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

62.02.2 "Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного зебезпечення"

2240 7068,00 грн. (Сім тисяч ш істдесят вісім грн. 00 коп) (без ПДВ)

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240 9311,50  грн.(Д есять тисяч триста одинадцять грн .50 коп) (з ПДВ)

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240
8666,68грн. (Вісім тисяч ш істсот ш істдесят шість грн.66 коп.) (без 
П Д В)

т о в
"Енергос

интез"

П оточний ремонт внутріш ньої стіни та частини стелі 
гімнастичної зали учбово-спортивної будівлі КЗ "Ш ВСМ "

2240
79272,00 грн. (С імдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві грн.00 коп.) 
(без П ДВ)

Разом по КЕКВ 2240 1412928,25

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (видатки на відряд- ження 
згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, добових тощ о) 
тренерів, інших учасників спортивного заходу; тренерів  на курси 
підвищ ення кваліфікації)"

2250 50000,00 грн. (ГГ'ятдесят тисяч грн.00 коп) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інші (видатки на відряд- ження 
згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, добових тощо) 
тренерів, інших учасників спортивного заходу; тренерів на курси 
підвищ ення кваліфікації)"

2250 51400,00  ірн . (П 'ятдесят одна тисяча чотириста грн.00 коп.) (без 
ПДВ)

Разом по КЕКВ 2250 101400,00

36.00.2 "Обробляння та розподіляння води трубопроводами" 2272 8533,80грн (Вісім тисяч п"ятсот тридцять три грн .80 коп.) (з ПДВ)

36.00.2 "Обробляння та  розподіляння води трубопроводами" 2272
16291,80 грн. (Ш істнадцять тисяч двісті дев 'яносто  одна грн.80 
коп.) (з ПДВ)

37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272 5228,20грн. (П "ять тисяч двісті двадцять вісім грн.20 коп) (з ПДВ)
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37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272
14975,20 грн. (Чотирнадцять тисяч д ев 'ятсо т  сімдесят п"ять грн.20 
коп.) (з ПДВ)

Разом по KERB 2272 45029,00

85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н.в.і.у" 2282 1550,00 грн.(О дна тисяча п'ятсот п ’ятдесят грн. 00 коп) (без ПДВ)

Разом no KERB 2282 1550,00

"Податок на землю " 2800
8418,00 грн. (вісім тисяч чотириста вісімнадцять грн. 00 коп .) (без 
ПДВ)

Разом no REKB 2800 8418,00

27.51.2 "Прилади електричні побутові інші н.в.і.у". ( 
бензокосарка

3110 1049,28грн. (О дна тисяча сорок дев'ять грн. 28 коп.) (без ПДВ)

27.51.25 "Водонагрівачі електричні надш виткого нагрівання чи 
акумулювальні, нагрівані електричні занурю вальні" ( бойлер 
води)

3110 8950,72 грн. (Вісім тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн 72 коп.) (з ПДВ)

Разом по R F.K B 31I0 10000,00

К а п іт а л ь н и й  р е м о н т  ін ш и х  о б 'є к т ів  (К а п іт а л ь н и й  

р е м о н т  п о к р ів л і  а д м ін іс т р а т и в н о г о  к о р п у с у  у ч б о в о -  

с п о р т и в н о ї  б у д ів л і  К З  " І І ІВ С М " )

3132
132225,00 грн. (сто тридцять дві тисячі двісті двадцять п'ять грн. 00 
коп) (без ПДВ)

Разом по КЕКВ 3132 132225,00

ВСЬОГО 1 832 639,25

Зат вердж ений ріш енням  ком іт ет у з  конкурсних т оргів від  22.07.2015 р . Ns 27

Голова комітету т конкурсних торгів заступник директора з УСР С.М. Приз


