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                                                                                                                                                                                                                                                                 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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 ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ 
до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель   на 2018 рік 

Фінансове управління  Переяслав-Хмельницької міської ради 

Код ЄДРПОУ  05408378 

 

 
№п/

п 

Предмет закупівлі Код КЕК

В  

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

код 

національного 

.класифікатора 

України 

ДК021:2015 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

(грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 

 1  2 3 4 5 6 

1  Компютерне обладнання  

(Монітор, системний блок, лазерний принтер, Флеш-

пам’ять, картриджі для принтерів, комп’ютерні миші, 

комп’ютерні клавіатури, інші частини до комп’ютерів та 

оргтехніки) 

2210 30230000-0  21000,00 (Двадцять одна тисяча грн.) 

 

Без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий КПКВК 

3710160 

2  Паперові чи картонні реєстраційні журнали  

(Бухгалтерські книги, записники, блокноти, бланки)  

2210 22810000-1  1000,00 (Одна тисяча  грн.) 
Без 

застосування 

електронної 
системи 

лютий КПКВК 

3710160 

3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя 

(Швидкозшивачі, теки) 

2210 22850000-3  1000,00 (Одна тисяча  грн.) 
Без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий КПКВК 

3710160 

4  Газети 

(Періодичні видання, серійні видання, журнали) 

2210 22210000-5 4500,00 ( Чотири тисячі п’ятсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

    жовтень КПКВК 

3710160 

5  Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

(Послуги міського телефонного зв’язку, послуги 

міжміського телефонного зв’язку, послуги систем 

електронної передачі електронних повідомлень та 

інформації) 

2240 64210000-1 6500,00(Шість тисяч п’ятсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

6 Марки 

(Нові марки) 

2210 22410000-7  200,00 (двісті грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

травень КПКВК 

3710160 

7  Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 

(Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного 

обладнання, технічне обслуговування і ремонт копіювально-

розмножувальної техніки, послуги з ремонту і технічного 

обслуговування факсимільних апаратів, послуги з ремонту і 

технічного обслуговування телефонних апаратів, технічне 

обслуговування і ремонт обладнання мереж для передачі 

даних, послуги з технічного обслуговування систем) 

2240 50310000-1 6500,00 (шість тисяч п’ятсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий КПКВК 

3710160 

8   Страхові послуги 

(Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) 

2240 66510000-8 1000,00 (Одна тисяча грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

березень КПКВК 

3710160 

9 Частини до світильників та освітлювального обладнання 

(Кульові лампи, стартери для люмінісцентних ламп, лампи 

розжарення та люмінісцентні лампи) 

2210 31530000-0 200,00 (Одна тисяча  грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий КПКВК 

3710160 



10 Послуги пов’язані з програмним забезпеченням 

(Послуги з обслуговування програмного забезпечення, 

послуги з розробки програмного забезпечення, послуги зі 

впровадження програмного забезпечення, послуги з 

конфігурування програмного забезпечення, консультаційні 

послуги з питань програмного забезпечення, послуги з 

постачання програмного забезпечення) 

2240 72260000-5 6000,00 (Шість тисяч грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

травень КПКВК 

3710160 

11 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них 

(Сидіння, Стільці) 

2210 39110000-6 9000,00 (Дві тисячі грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

липень КПКВК 

3710160 

12 Офісне устаткування та приладдя різне 

(офісне приладдя, гумки, чорнила та пов’язана продукція, 

штемпельні подушки, кулькові ручки, фломастери, маркери, 

олівці, точила для олівців, штампи, змінні подушки для 

штампів, коректори, факсимільна стрічка, канцелярські 

товари, ділові щоденники або змінні блоки до них, скоби, 

кнопки, теки-реєстратори, канцелярські скріпки, конверти, 

поштові листівки, папір для друку) 

2210 30190000-7  11800,00 (Одинадцять  тисяч вісімсот 

грн.) 

 

Без 

застосування 

електронної 

системи 

лютий КПКВК 

3710160 

13 Лічильна та обчислювальна техніка 

(Настільні калькулятори) 

2210 30140000-2  500,00 (П’ятсот  грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

березень КПКВК 

3710160 

14 Замки, ключі та петлі 

(врізні замки різні, ключі, частини врізних замків) 

2210 44520000-1  800,00 (Одна тисяча грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

березень КПКВК 

3710160 

15  Офісні меблі 

(Офісні стелажі, архівні стелажі, стелажі-органайзери) 

2210 39130000-2 8000,00 (П’ятнадцять тисяч грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

липень КПКВК 

3710160 

16  Покривання підлоги та стін 

(Монтаж підлоги, покривання підлоги, покривання стін,  

обклеювання шпалерами стін) 

2240 45430000-0 49500,00 (Сорок дев’ять тисяч  п’ятсот 

грн.) 

Без 

застосування 

електронної 

системи 

червень КПКВК 

3710160 

17 Банківські послуги 2240 66110000-4 1500,00 (Одна тисяча п’ятсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

18 Електрична енергія 2273 09310000-5 10600,00 (Десять тисяч шістсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

19 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(Централізоване опалення) 

2271 09320000-8 30000,00 (Тридцять тисяч грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

20  Розподіл води 

(Розподіл питної води) 

2272 65110000-7 900,00 (Дев’ятсот грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

21 Послуги, пов’язані з друком 

 (Висвітлення діяльності в засобах масової інформації) 

2240 79820000-8 10000,00 (Десять тисяч грн..) Без 

застосування 

електронної 

системи 

січень КПКВК 

3710160 

22 Вироби домашнього текстилю 

(Жалюзі) 

2210 39510000-0 10000,00 (Десять тисяч  грн.) Без 

застосування 

електронної 

системи 

березень КПКВК 

3710160 

23 Електричні побутові прилади 

(Вентилятори, кондиціонери) 

2210 39710000-2 5700,00 (П’ять тисяч  сімсот грн..) Без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень КПКВК 

3710160 

 

Начальник фінансового управління    
 

_____________ 
       (підпис) 

Ю.М.Жарко 

                     
 


