
Додаток- до річного п .тн у  їй купівель па 2015 рік (:<і «мінами від 14.12.2015р.) 

Комуни, іьний шк. ші) "її]кола вищої спортивної майстерності” 029283 ?}

Предмет »купівлі
Кол КЕКВ (для 

бюджетній 
установ)

Очікувана вартість предмета ча купівлі Процедура
закупі», іі

Орітнтованнй
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

13.93.1 "Килими та килимові покріви" 2210 372,52 ір н . ( Гриста сім десят дві гри. 52 коп) (з І1ДВ)

13.93.1 "Килими та килимові покріви" 2210 24000,00 грн . (Двадцяті, чотири тисячі ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

14.19 12 "Костю ми спортивні, лижні, купальні та інш ий одяг, 
трикотажні" 2210 25000,00 три. (Д вадцять п'ять тисяч грн 00 коп.) (без ПДВ)

14.19.12 "Костю ми спортивні. лиж ні, купальні та інш ий одяг, 
трикотажні'* 2210 70000,00 грн . (сімдесят тисяч грн 00 коп.) (без ПДВ)

16.21.1 "Ф анера кдесна. фансрові панелі й подібні вироби і 
ш аруватої деревини: плити леревносгружкові й подібні плти з 
деревини чи з ііппитх здерев'янілих матеріалів

2210 2625,00 і рн . (Дві тисячі ш істсот двадцять п я іь  ірн .00  коп.) (без ПДВ)

16.29.11 "Ін стр у м ен т , оправи та ручки до інструментів, частини 
та ручки ддо  мЄіЄл або шіток" 2210 234,50 ірн .(д віст і тридцять чотири грн.50 кой) (без ПДВ)

16.29 1 "вироби з деревини, інші" 2210 961,60 грн . (Д ев'ятсот ш істдесят одна грн. 60 коп.) (без ПДВ)

16.29.1 "вироби з деревини, інші" 2210 144,00 грн . (Сто сорок чотири ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

17,12.7 "Папір і картон оброблені" (папір А -4) 2210 1995,00 грн. (Одна тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять грн. 00 коп.) (без 
ПДВ)

17.12.02"Папір офісний" (папір А-4) 2210 738,00 і рн . (Одна тисяча сім сот тридцять вісім ірн. 00 коп) (без 1 Ш іі)

17.12.02'ТТапір офісний" (папір А-4) 2210 1972,00 гри . (Одна тисяча дев 'яїсот сімдесят дві грн. 00  коп.) (без ПДВ)

І7.12.02"11аііір оф існий" (папір Д-4) 2210 229,30 грн . (Двіс ті двадцять дев'ять грн.30 коп) (без 1ІДВ)

17.12.7" Папір і кар ю н  оброблені" 2210 1020,00 гр н . (Одна тисяча двадцять ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

17 22.1 "Папір побутовий і туалетний та іюнерова продукція" 2210 312,19 ірн. ( Гриста дванадцять гри. 19 коп.) (з  ПДВ)

17.22.1 "Папір побутовий і туалетний та поперова продукція" 2210 243,84грн. (Двісті сорок три ірн . 84 коп.) (без ПДВ)



Предмет із купівлі
Кил КЕКВ (.ця 

бюджетних 
установ)

Очікувана каріісгь предмета «купівлі Процедура 
іа купівлі

Оріипований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові" 2210 204,00 гри  (Двісті чотири гри.00 коп.) (з  ПДВ)

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи м астильні’'  (1ІМ М ) 2210 7524,00 грн . (Сім тисяч п 'ятсо т  двадцяті, чотири гри. СЮ коп.) (:і ІІДВ)

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

19.20.2 "Паливо рідинне та газ: оливи м асіильні" (ПМ М ) 2210 9329,50 гр н . (Д ев'ять тисяч триста двадцять дев'ять ірн . 50 коп.) ( т 
ПДВ)

19.20.2 "Палива» рідинне та газ; оливи мастильні" (ПМ М ) 2210 9329,50 і р н . (Дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять ір н . 50 коп.) (з 
ПДВ)

19.20.2 "Паливо р ідинне та газ; оливи м асіильні" (ПМ М ) 2210 5036,50 гр и . (П'яті, тисяч іридцягь ш ість грн. 50 коп.) (з ПДВ)

19.7.0.2 "1 Іаливо рідинне та газ; оливи м асіильні" (ІІМ М ) 2210 9252,00 г р н . (Д ев'ять тисяч д н іс іі п 'ятдесят дві грн. 00  коп.) ( з  ПДВ)

20.30.1 "Фарби іа лаки на основі полімерів" 2210 8139,50 і рн . (вісім тисяч сто тридцять дев'ять грн.50 коп.) (без ПДВ)

20.30 2 "Ф арби га лаки. інші, пов'язані з ними продукція: 
барвники художні та  друкарські чорнила" 2210 212,18 грн . (Двісті дванадцять гри. 18 коп.) (з 1 ІДВ)

20.30.2 "Фарби та лаки. інші, пов'язані з ними продукція; 
барвники худож ні та  друкарські чорнила’' 2210 972,30 гри . (Д ев'ятсот сім десят дві ір н  .30 коп.) (з ПДВ)

20.30.2 "Фарби та лаки, інші, пов’язані :і ними продукція; 
барвники художні та друкарські чорнила" 2210 2336,82 гр и . (Дні гнсячі триста тридцять шість грп.82 клон.) ( без ПДВ)

20.41.2 "Речовини поверхнево-акгивнт органічні, крім мила 
(порош ок) 2210 443,04 ір н . (Чотириста сорок три  ірн. 04 коп.) (т ПДВ)

20.11.2 "Речовини поверхнево-активні, оріанічні. крім мила 
(порош ок) 2210 024,00 гр н . (Одна тисяча двад ц яіь  чотири ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

20.41.4 "Препарати похучі. воски та  іншн засоби для чищ ення" 2210 [9,52 г рн . (вісімдесят дев'ять грн. 52 коп.) (з ПДВ)

20.-11.3 "Мило, засоби мийні та засоби д ія  чншення (мило, 
білізна)" 2210 381,12 і рн . ( Гриста вісімдеегт одна ірн. 12 коп.) (з ПДВ)

20.11.3 "Мило, засоби мийні та засоби для чишення (мило, 
білізна)" 2210 746,32 грн. (Сімсот сорок ш ість ірн .32  коп.) (без ПДВ)

20.41.3 "М ило, засоби мийні іа засоби д ія  чищення (мило, 
білізна)"

2210 347,54 гри. (Триста сорок сім  ірн .54  коп.) (без ПДВ)



Іірелмеї іакупівлі
Кол К'ККН (іі/ія

ОЮІІЖСІ НИХ
установ)

О'іік'унймл ойріісгь предмета іа купівлі Проислура
закупівлі

ОрІСКТОНАНИЙ 
початок 

проведення 
п р и и с д у р и  
іакупік. і і

Примітка

20.59.41 "Засоби змащ увальні" 2210 1298,40 гри . (Одна тисяча двісті дев’яносто вісім гри. 40  коп.) (з ПДВ)

20.59.43 "Рідини до пдровлічних гальм: засоби антифрізні та 
готові засоби проти обледеніння" 2210 1029,00 гри . (Одна тисяча двадцять дев'ять грн. 00  коп.) (з  11ДВ)

20.59.43 "Рідини д о  гідровлічпих гальм, засоби антифрізні та 
готові засоби проти обледеніння" 2210 75,00 грн . (С імдесят п'ять гри. 00 коп.) (з ПДВ)

20.59.59-30 00 "Розчинники та роздріджувачі складні 
неорганічні для лаків ві подібних речовин" 2210 127,50 грн. (Сто двадцяті, сім грн. 50 коп.) (без ПДВ)

22.11.1 "Ш ини та камери гумові нові" 2210 22X0,00 і рн . (Дві т исячі двісті вісімдесят грн. ООкоп.) (з 11ДВ)

22.19.6 "Вироби іумові" 2210 224,40 гр н . (Д вісти двадцять чотири грн. 40  коп.) (без ПДВ)

22.19.30-59.00 "Ш ланги гумові, армовані або з'єднані :і  інш ими 
матеріалами (крім  ш л ан іів  гумових, армованих металом або 
текстилем)

2210 1680,00 грн . (Одна іисяча шістсот вісімдесят гри. 00 коп.) (без ПДВ)

22.19.6 "Вироби гіги:нічні та фармацевтичні з вулканізованої 
іуми" 2210 369,60грн. (Триста ш істдесят дев'ять гри. 60 коп.) (без ПДВ)

22.21.4 "Пластмаси, листи,плівка, фольга та стрічки з 
шіастмас.іінпі 2210 550,00 гр н . (ГГяїсот п 'ятдесят ірн. 00 коп) (без ПДВ)

22.21.4 "Пластмаси, листи, плівка, фольга та стрічки і  
пластмас, інші 2210 370,24 гр н . ( Гриста сімдесят грн. 24 коп.) (без ПДВ)

22.23.1 "Вироби пластмасові для будівіппгтва. лінолеум і 
покриви на підлогу, тверді, не пластикові" 2210 4702,5(1 грн . (Чотири тисячі сім сот дві грн. 50 коп.) (без ПДН)

22.29 2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 100,00 гр и . (Одна т исяча с ю  ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

22.29.2 "Вироби пластмасові ііппі. н.в.і.у." 2210 546,38 гр н . (Ш істсот сорок шість грн. 38 коп.) (з ПДВ)

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н в.і.у." 2210 2201,60грн. (дві тисяч двісті одна грн 60 коп.) (без ПДВ)

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 544.62 гр іЦ Ш істсот  сорок чотири гри. 62 коп.) (без ПДВ)

22.29.2 "Вироби пластмасові інші, н.в.і.у." 2210 2818,80 гр и . (Дві тисгячі вісімсот вісімнадцять грн. 80 коп.) (без ПДВ)

22 29,2 ' Вироби ллаеім асові інші, н.в.і.у." 2210 •47,40 грн. (Триста сорок сім  ірн. 40 коп.) (без ПДВ)



ІІрелмеї »КУПІВЛІ
Код К*ЕКВ (лли

бюджетних
усіапив)

Очікувана каргісіь предмета »купівлі Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведеним
процедури
га купівлі

Примітка

23.20.1 "Вироби вогнетривкі" 2210 2981,68 і рн . (дві тисячі дев'ятсот вісімдесят одна грн. 68 коп.) (без 
ПДВ)

23.51.1 "Цемент" 2210 639,45 грн . (Ш істсот тр и д ш  і ь дев'ять грн. 45 коп) (без 11ДВ)

23.64.1 "Розчини будівельні" 2210 1080,30 грн . (Одна тисяча вісімдесят ф н . 30 коп.) (без ПДВ)

23.64.1 "Розчини будівельні" 2210 95,00грн. (Дев’яносто  п 'ять ф н .0 0  коп.) (без ПДВ)

2 3 .9 9 .1 "Вироби мінеральні неметалеві, ііппі. н. в. і. у .” 2210 4860,00 гри . (Чотири тисячі вісімсот ш істдесят ф н . 00  коп.) (б еї ПДВ)

24.31.2 "Бруски та суцільні холодітоволочильні профілі :і 
легованої сталі. крім нержавіючої сталі

2210 5372,30 ір н . (П ’яті, тисяч триста сім десят дві грн. 30 коп.) (без ПДВ)

24.42.2 "Напівфабрикати з алю мінію  та алю мінієвих сплавів" 2210 7028,08 грн . (Сім  тисяч двадцять вісім ір н . 08 коп) (з  ПДВ)

25.11.2 "Вироби конструкційні металеві та їхні частини" 2210 6 5 0 ,0 0 1 р н . (Ш істсот п 'ятдесят ір н .00 коп.) (без ПДВ)

25.73.3 "Інструмента ручні, інші" 2210 300,43 грн . (Триста грн, 00 коп.) (без ПДВ)

25.94.1 "Вироби кріпильні та гвинтонарізні" 2210 1030,23 гри  (Одна тисяча тридцять ф н . 23 к о п ) (без ПДВ)

25.94.1 "Вироби кріпильні та гвинтонарізні" 2210 212*50 гр н . (Двісті дванадцять грн. 50 коп.) (бет ПДВ)

25.99.2 "Вироби з нсдорогоціїпіих металів, інші" 2210 2896,80 гри . (Дві тисячі вісімсо і дев'яносто ш ість ф н . 80  коп.) (без 
ПДВ)

26 .20 .1 "М ашини обчислю вальні, частини та прилад'і» д о  них" 2210
4800,00 гр н . (Сім тисяч ш істсот ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

27.20.2 "Акумулятори електричні га частини до них" 2210 3150,00 гри . ( Три тисячі сто п 'ятдесят ф н .  00 коп.) (з  П ДВ)

27.32 .1 "Проводи та кабелі електричні, інші" 2210 699,00грн. (Ш істсот дев'яносто дев'ять грн 00коп.) (без ПДВ )

27 .32 .1 "Проводи іа  кабелі електричні, ііппі" 2210 725,00 ф н .  (СІМСОТ двадцять п'ять грн. 00 коп.) (без ПДВ)

27.33.1 "Пристрої електромонтажні" 2210 364,00 ір н . (Триста ш істдесят чотири і рн. 00  коп.) (без ПДВ)

27.33.14 "Арматура елекіроізо.іяційиа з пластмаси" 2210 3234,00 гр и . (Три тисячі двісті іридцять чотири ірн. 00 коп.; (без ПДВ)

27 10.2 "Лампи та світильники" 2210 3288,00 гр н . ( Гри тисячі двісті вісімдесят вісім фіг. 00  коп.) (без ПДВ)



Ііредмеї ІЙКУІІІО.ІІ
Кад КЕК'В (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтований 
иоча і ОК

ІфОВСЛСННЯ
нроисаурн
закупівлі

Примітка

27.40.2 "Лампи іа світильники" 2210 7823,60 грн . (Сім тисяч вісімсот двадцять три гри. 60 ко п .)(б ез ПДВ)



Предмет шкуніи.іі
Код KF.KB (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета іакуніилі Процедура
ЗАКУПІВЛІ

О ріС м  ю н іш и й  
початок 

проведення 
прппедури 
закупівлі

Примітка

28.29.2 "У статкування для миття, наповню вання, пакування та 
обгортання пляш ок або інш ої гари: воінегасники. 
пульверизаіори, ітрострум иїш і; прокладки"

2210 4400,00 гри. (Чотири тисячі чотириста ірн. 00 кой.) (без ПДВ)

29.31.2 "У сіапсування електричне, інше. д о  моорних 
ф анспортних  засобів і його частини"

2210 1236,00 грн . (Одна тисяча двісті тридцять шість грн. 00 кой.) (з ПДІЗ)

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

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

29.32.3 "Ч асш н и  та приладдя до моторних транспортних 
засо б ів  н.в.і.у."

2210 4089,00 грн . (Чотири тисячі вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.) (з ПДІЗ)

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

32.30.14 "інвентар і устаткування для гімнастичних залів, 
ф ітнсс цсн ір ів  і а глеш ч н их  залів"

2210 1650,00 грн . (Одна тисяча ш істсот п 'ятдесят ірн . 00 кой.) (без 11ДВ)

32 .91 .11 "М ітли та шітки" 2210 246,00грн. (Д в іе іі сорок ш ість ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

32.91.11 М ігш і та питки д ія  домаш нього прибирання 2210 225,00 грн. (Двісті двадцять п 'ять ірн . 00  коп.) (без ПДВ)

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

46.51.1 "Оптова торгівля комп'ю іерами, комп'ютерним 
нереферійннм устаткуванням і програмними засобами"

2210 1810.00 гр н . (Одна тисяча вісімсот десяті, грн. 00 коп ) (без ПДВ)

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

58.14.1 "Ж урнали та періодичні видання друковані" 2210
788,00 гр и . (Одна тисяча сімсот вісімдесят вісім ір н . 00  коп .) (без 

ПДВ)

Р азом  по К Е К В  2210 294 729,94

21.20.1 "Ліки" 2220 824,67 грн . (вісімсот дваДИЯТ чотири грн.67 к о п .) (.з ПДВ)

21.20.1 "Ліки" 2220 1337,32 гр н . (Одна тисяча триста тридцягьсім  грн. 32 кой) (з ПДВ)

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 586,91 грн . (П'ятсот вісмдесят шість грн. 91 коп.) (:* ПДВ)

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 662,68 грн . (Ш істсот шіст десят дві грн 68 коп ) (з ПДВ)



I lp C JM e i ІЙКМІІК. ІІ
К'ол ІСККВ (для 

бюджетних 
установ)

Очікувані варіісіь предмета «купівлі Процедура
закупівлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

21.20.2 "Препарати фармацевтичні, інші" 2220 88,42 гри. (В ісім десят вісім  ірн  42 коп.) ( з  ПДВ)

Разом  по К'ЕКВ 2220 3 500,00

31.20.9 "Послуги з монтажу, техн ічною  обслуговуваїпія і 
ремоніу  апаратури електророзподільної та  контрольної

2240

1500,00 ір н .(О д н а  тисяча п'ятсот гри.00 коп.) (без 1ІДВ)



Предмет закупівлі
Коя КЕКВ (для 

бюііжеі них 
установ)

Очікувана вартість предмета »купівлі Процедура
»купівлі

Орієнтований
початок

приведений
процедури
»купівлі

Примітка

33.12.1 "Ремонтування га технічне обслуговування маш ин 
загальної призначеності"

2240

360,00 гр и . (Триста ш істд есятірн . 00 коп.) (з ПДВ)

3 3 .1 2 .1 "Ремонтування та технічне обслуговування машин 
запільної призначеності"

2240

714,00 і р н . (С імсот чотирнадцять грн. 00 коп.) (з 11ДВ)

3 8 .1 1.2 "Збирання безпечних промислових відходів" 2240 4745,52 гри. (Чотири тисячі сімсот сорок п 'ять гри. 52 коп.) (з  ПДВ)

58.29.1 "Програмне забезпечення системне на ф ізичних носіях” 2240 1502,00 гри . (О дна тисяча п’ятсот дві ірн. 00 коп) (без ПДВ)

58.29.2 "ІІроірям не забезпечення прикладне на фізичних носіях" 2240 8616,00 ір н .  (Вісім тисяч ш істсот ш істнадцять ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

58.29.3"Програмнс забезпечення як завантажені файли" 2240 249,00 гри . (Двісті сорок дев'ять ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

58.29.3"П рограмне забезпечення як завантажені файли" 2240 120,00 ір н . (Сто двадцять гри. 00 коп) (без 11ДВ)

6 1 .0 1 .1 "Послуги щ одо проектування та розробляння у сфері 
інф ормаційних технологій" (проірамування)

2240 1600.00 і р н . (Одна тисяча шістсот ірн. 00 коп.) (без ПДВ)

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

2240 1500,00 гри . (О дна тисяча іГятсої гри 00 коп.) (з ПДВ)

61 .1 0 .1 "Послуги щ одо передавання даних і повідомлень" 
(послу і и " У кртелекому")

2240 4500,00 і рн . (Чотири місячі п"ятсот грн. 00  кой.) (з П ДВ)

62.02.2 "Послуги щ одо консультування стосовно систем і 
програмного убезп ечен н я"

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

62.02.2 "Послуги ш одо консультування стосовно систем і 
програмного зебезпечення"

2240 2800,00 гр н . (Д ві тисячі вісімсот п ін . 00 коп.) (без ПДВ)

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

2240 3090.00 і рн . ( Гри тисячі дев'яносто ірн . 00  кон.) (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 . (Одна тисяча вісімсот шістдесят ірн. 00  коп.) ( з  ПДВ)

62.09 2 "Послуги у  сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ю терної техніки, іитпі, п. в і. у." (ремонт принтерів)

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



Предмет мкупіклі
Ko j  КНКВ ( л і м  

бю дж етни х 
у стан о в )

О ч ік у в а н а  в а р т іс т ь  п р е д м е т а  « к у п ів л і
П роцедура
Лікупівлі

О р и н т п и я н н й
ІІОЧЙІОК

п ро в еден н я
п роц ед ури
іа к у л ік л і

П рим і і к а

62.09.2 “Послуги у  сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ютерної техніки, ІНШІ. II. в. і. у "  (ремонт гіриніерів)

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

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

2240 1752,00 ф і і .  (Одна тисяча с ім сот п 'ятдесят дві ір н . 00 коп.) (з  ПДВ)

62.09.2 "Послуги у  сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ютерної іехніки, інші, н. в. і. у." (заправка та ремонт 
принтерів)

2240 2670,00 гри . (Дві тисячі ш істсот сім десят ірн. 00 кой) (без ПДВ)

64.99.1 "Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного 
забезпечення, інші, н. в. і. у." (М сгабанк) 2240 1200,00 грн . (Одна тисяча двісті грн. 00 коп.) (без ПДВ)

6 5 .1 1.1 "Послуги щодо страхування життя" 2240 102,00 грн. (С'то двадцять ірн . 00 коп.) (без ПДВ)

65.12.2 "Послуги шодо страхування автотранспорту 2240 1310,90 ір н .  (О дна іи сяча  триста десять грн. 90 коп.) (без 1 ІД В)

65.12.2 "Послуги щодо страхуваїпія автотранспорту 2240 763,78 грн . (СІМСОТ ш істдесят гри грн.78 коп.) (без ПДВ)

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240 9311,50 грн . (Десяті, тисяч ір и с іа  одинадцять ірн . 50 коп) (з ПДВ)

71.12.1 "Послуги інж енерні’' 2240 8666,68 гри . (Вісім  тисяч ш істсот ш істдесят ш ість ірн . 66  коп.) (без 
ПДВ)

71.12.1 "Послуги інженерні" 2240 9234,54 грн . (Д ев'ять тисяч двісті тридцять чотири ірн. 54 коп.) (без 
ПДВ0

74.90.1 "Послуги щодо налаїптя професійно? та  технічної 
допомоги та консультаційні, н.в.і.у.

2240 5100.00 ір н . (П 'ять тисяч сто гри. 00  коп.) (без 1ІДВ)

74.90 2 "Послуги професійні, технічні ін комерційні, інші,н.в.і.у. 2240 1620,00 і рн . (Одна тисяча ш істсот двадцяті, гри 00 коп) (з ПДВ)

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

85.59.1 "Послуги освітянські, інші, н.в.і.у" 2240 120,00 гр и . (Сто двадцять грн. 00 кон) (бе* ПДВ)

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (компенсація за витрати на 
Н ГЗ іа відрядження-проїзд, добові, харчування, мешкання )"

2240 313700,00 грн . (Т рисіа  тринадцять тисяч сім сот гри. 00 коп) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, ішпі (компенсація за витрати на 
Н’ГЗ та відрядження-проїзд, добові, харчування, мешкатпія )" 2240 593585,18 ірн  (П'ятсот дев’яносто три  тисячі п 'ятсот вісімдесят п'ять 

рн . 00 коп.) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (компенсація за в и їр а іи  на 
ПТЗ та підряджеиня-проїзд, добові, харчу вання, мешкання )"

2240 200 000,00 грн . і Двісті тисяч гривень 00 коп.) (без 1ІДВ)



Предмет »купівлі
Кил КЕКВ (для 

бюджет них 
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Процедура
іакупівлі

Орієнтований
початок

провглення
процедури
закупівлі

Примітка

93.19.1 "Послуги у сфері спорту, інш і (компенсація за витрати на 
НТЧ та відрядження-проїзд, добові, харчування, мешкання )" 2240 26012,17 гри . (Д вадцять ш ість тисяч дванадцять ірн . 17 коп) (без ПДВ)

93.11.1 "Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд' 
("Лкварена") 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 "ХМСДЮСТН О лім пійською  резерву зі стрільби з лука 
"Комунар")

2240 25987,94 гр н . (Д вадцять п’ять тисяч дев 'ятсот вісімдесят сім  гри. 94 
коп.) (без 11ДВ)

95.29.14 "Ремонтування та технічне обслуговування спортивного 
усгаїкування" 2240 4800,00 грн . (Чотири тисячі вісімсот ірн . 00 коп.) (з ПДВ)

Поточний ремоігг внутріш ньої с іін н  та частини стелі 
гімнастичної зали учбово-спортивної будівлі КЗ "Ш13СМ" 2240 79272,00 ір н . (С імдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят дві грн. 00 коп.) 

(без ПДВ)

Поточний ремонт сан техніки тренувального залу учбово- 
спортивної будівлі КЗ "111ВСМ " 2240 5075,00 грн . ( І і 'я іь  тисяч с ім демят п'яті, гри 00 коп.) (без ПДВ)

Разим по КТ.к'В 2240 1 485 687,56

93 19.1 "Послуги у  сфері спорту, інші (видатки на відряд- ження 
зіідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, добових тощ о) 
тренерів, інш их учасників спортивною  заходу: тренерів па 
курси підвищення кваліф ікації)'’

2250 50000,00 грн . (П "ятдесяі тисяч ірн . 00 коп) (без ПДВ)

93 .1 9 .1 "Послуги у  сфері спорту, інш і (видат ки на відряд- ження 
згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, добових тош о) 
тренерів, інших учасників спортивного заходу; тренерів на 
курси підвищ ення кваліфікації)"

2250 51400,00 грн. (П 'ят д есят  одна тисяча чотириста ір н . 00 коп.) (без ПДВ)

93.19.1 "Послуги у ефері спорту, ііппі (видатки на відряд- ження 
згідно з наказами і кош торисами (у т.ч. проїзду, добових тош о) 
тренерів, інших учасників спортивною  заходу; тренерів на 
ку рси підвищення кваліфікації)"

2250 15000,00 грп. (1 Г ятн адц ять  тисяч ірн . 00 коп.) (без 11ДВ)

Разом  по К Е К В  2250 116 400,00

35.30.1 "Пара та гаряча вода: постачання пари іа гарячої води 
(постачання теплової енергії) (35.30.12-00.00 "Постачання пари 
та гарячої води трубопроводами")

2271 55000,00 грн . (П 'ятдесят п 'ять тисяч ірн . 00  коп) (з ПДВ)

Разом по К Е К В  2271 55 000,00

36.00.2 "Обробляння та розподіляння води ірубопроводами” 2272 $533,80 грн  (Вісім іиеяч п"ятсот тридцять три ірн. 80 кой.) (з ПДВ)



Прсдмсі іакупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
установ)

Очікувана вартість предмета іакмііи. іі Процедура 
їа купівлі

Орієнтований 
іючаї ок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примі і ка

36.00 2 "Обробляння та розподіляння води трубопроводами" 2272 16291.80 і рн. (Ш ісгнадцять тисяч двісті дев"япосто одна гри. 80 кой.) (з
ПДВ)

37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272 5228,20 грн . (П"ять тисяч двісті двадцяті, вісім гри. 20 кой.) (з ПДВ)

37.00.1 "Послуги каналізаційні" 2272
14975,20 ірн. (Ч огирнадш пь тисяч д ев 'ятсо т  сім десят п"ятт, грн. 20 
коп.) (з ПДВ)



Предмет закупівлі
Код КЕКВ (д ії

ОЮДЖЄІШіЛ 
устанон)

Очікувана вартість преичеш закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтований 
ііО ч й і и к  

проведення 
ириислури 
закупівлі

П р и м і  і КЙ

Р азом  ік> К Е К В  2272 45 029.00

85.59.1 "Послуги освітянські, ііппі, н.п.і.у" 2282 1550,00 і рн. (О дна тисяча п 'ятсот п’ятдесят гри. 00 коп) (без 11ДВ)

85.59.13-00.00 "Послуги у  сфері професійної освіти, п.в.і.у." 2282 540,00 грн .(П 'ятсот сорок ірн. 00 кон.) (з ІІДВ)

Р азо м  по К Е К В  2282 2 090,00

"Податок па землю" 2800 8418,00 і рн . (вісім тисяч чотириста вісімнадцять гри. 00 кон.) (без 
ПДВ)

Р азом  по К Е К В  2800 8 418,00

26.20.1 "М ашини обчислю вальні, час і мни та приладдя д о  них" 3110
7600,00 гр н . (Сім тисяч ш істсот ір н . 00 коп.) (без 11ДВ)

27.51.15 "Вентилятори, вен таїяи ій н і чи ре циркуляційні 
витяж ні" 3110 15500,00 ір н .  (П 'ятнадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) (з 11ДВ)

27.51.25 "В одонаф івачі елекіричні надш вигкого н аф івап н я  чи 
акум уиовальні. наїр івачі електричні таиурювальні" ( бойлер 
води)

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

28.23.1 "М аш ини друкарські, машини для обробляння текстів і 
пі чільні маш ини” 3110 4950,00 ір н .  (Чотири тисячі дев'ятсот п 'ятдесят грн.ОО коп.) ( з  ПДВ)

32.30.14 "Інвентар і устаткування для гімнастичних залів, ф ітнсс 
ц е н ф ів  і атлетичігих залів" 3110 7200,00 гр и . (Сім тисяч двісті ірн .00  коп.) (без ПДВ)

Р азом  по К Е К В  3110 44 200,72

Капітальний рем онт інш их об’єктів (К апііальний ремонт 
покрівлі ад м ін іс ір а іи в н о ю  корпусу учбово-спортивної будівлі 
К З "Ш13СМ")

3132 132225,00 ір н . (сто ф и д ц я ть  дві тисячі д в іс іі д вадцяіь п 'ять ірн. 00 
коп) (без ПДВ)

Разом  по К Е К В  3132 132 225,00

В С Ь О Г О 2 187 280,22

___  у у
Затверджений рішенням комітету і коикхрсннх торгів від 14.12.2015 р. \9  50 /


