
ЗА ltsЕP/ркЕHO
Haкaз МiнiсTrpсTBa
екoнoМ1чIloгo poЗвиTкy
iтopгiвлi УкpaiЪи
11.09.20l4 }lb 110б

PIЧIIиЙ ПЛAII ЗAкУПIBЕЛЬ,
що ЗДiйснк)к)TЬся без пpoведенIrя ПpoцеДyр ЗакyПiвель

нa 2015 piк
кЗ TMP ДtTеЙ Ta IонaцTBa>>' кoД зa €PДПoУ |404(r078

Пpедмeт зaкyПiB.Пi

Кoд КЕКB
(для

бroдlкетних
кoIптiв)

oнiкyвaна
вapтiсть
ПpеДN{eтa
зaкyпiвлi

Пpoцeдypa
закyпiвлi

opiснтовний
ПoчaToк

ПрoBеДеIrня
ПpoЦеДypи
закvпiвлi

Пpимiтки

I 2 -t
t+ э 6

Пaпip i кapтoн oбpoбленi 1,7.|2',7
Пaпip кoпiювaльний,

сaмoкoпiювa,rьний пaпiо та
iнший пaпip ДЛЯ BиГoтoBлЯl]HЯ

кoпiй i вi.цбиткiв, y pyлoнaх aбo r

apкyшaх - 17.12.76-00.00 (пaпip
ксеpoксний ,A4)

221О
2520,00(двi тисяя
гl'ятсoт ДвaДцяTЬ

гpн..00кoп.)

Сiчень, беpезень,
ЧеpвеtlЬ' веpесень 201 5

poкy

п5ст4ЗУ<Пpo
ocoбливoстi
зДiйснення

зaкyПlBеЛЬ B

oкpемих сфеpaх
ГocпoдapcЬкol

дiяльнocтi 35 шт

58'14.l Жуpнaли тa пеpioдиuнi
BИДaHIrЯ ЗaЛшIЬI{oкoМеpui й нi,
пpoфесiйнi й aкaдемiннi,
Цpукoвaнi
iПеpедплaтa пеpioдиrнrо<
зидaнь)
58.14.12-00.00

22]l0
3000,00(тpи

TисяЧl
гpн..00кoп.)

t юти Й.н еpве нЬ.)кoBтеH}
)ol 5 nnиrz

п 5 ст4 ЗУ <Пpo
осoбливoстi
Зд1йсвrннЯ

зaкyПlBе.Пь в

oкpемих сфеpaх
ГОcЛoДapcЬкol
дiяльнoстi 2шт

Bиpoби плaстмaсoвi iнrпi, н. в. i
у.22.29.2; Пpилaддя

кaH цеЛяpсЬке aбo шкiльне
ПЛaсTМaсoBе - 22.29.25 -00.00

(фaйли)

2210
l 50,00(стo
r| ятдecят

гpн..00кoп.)

Сiчень, бepезень,
чеpвеIlЬ) веpесень 20 l 5

poкy

П5сT4зУ(Пpo
эсoбливoотi здiй.
jt'енl{я ЗaкупlBеЛЬ B

lкpемих сфеpaх
.Оcпo.цapсЬкot

1iяльнoстi 5 уп.
Bиpoби плaстмaсoвi iнпri, н. в.

у. 22.29.2: Пaпки скopoзшивaн i

22.29.25 -00.00 (пaпки)

l.

2210
00,00(стo гpн..00

кoп)

Сiчснь, беpезень,
чеpвеIlь' веpесень 20 l 5

poкy

п 5 cт4 ЗУ <Пpo
oсoбливoстi зДiй-

сI]ення зaKуПlBеЛЬ B

oкpемих сфсpах
ГocпoдaрсЬкol

дiяльнoстi 50шт
Bиpoби кaltцеЛяpсЬкi, пaпеpoвi
|1 .2з,|: Швидкoзtшивaнi, пaпки
тa ПaПки нa ''спpaви''. пaпеpoвi
ни кapтoннi (кpiм кни>ккoвих
oбклaдинoк) - 17 '2з '1з-50.00

(пaпки нa зaв'язкax)

2210 30,00(тpидцять
гpн.00 кoп.)

Сiчень, бepезень,
ЧrpвrIiЬ, веpесень 20 l 5

poкy

п 5 от.4 ЗУ <Пpo
ocoбливoотi здiЙ-

снeння зaкyпlBrЛЬ B

oкpемих сфеpaх
ГoспoДapcькol

Дiяльнoотi20 шт.

Милo, зacoби мийнi тa Зaсoби
,ЦЛя чищеI{ня 20.41.З; Милo тa
оpгaнiн нi ПoBеpхнеBo-aктивнi

виpoби у фopмi бpyскiв, бpикетiв
aбo фirypнr,гх виpoбiв' н. в' i. у. -

20.4|.з1-20.00 (милo
тyaЛ етHе. гoспoДapс Ь ке)

22\0 300,00(тpистa
гpн.00кoп.)

Лютий ,Сеpпень 20 t 5

poку

п 5 огzl ЗУ кПpо
tlсоб,tивoс:т i t'Ili;-

сt]еHHя ]aк\ llILjс]lЬ l]

oкремих офеpaх
гoсЛoДapcЬкol

j]iяльнoот150 шт.

Пpепapaти пaхyvi, вoски тa iншi
зaсoби ДЛя ЧищеннЯ 20.41.4; Пacти,

пoрoIIJки тa iнrпi зaсoби дЛЯ чиIЦrHнЯ
- 20.4|.44-00.00 (лopопloк ПрaЛЬний,

зaсiб для oвищення)

22\0 400,00(нoтиpиста
гpн.00кoл.)

ЛroтиЙ, сеpпень 20l5
poку

п5ст4ЗУ<Пpo
oсобливoстi зДiй-

снеHHя зilкуПlBеЛь B

oкpемих офеpax
гoоПoДapcЬкol

дiяльнoст45 tшт
Лaмли тa свiтильники, iнlлi 21 .40.З;
Лaмпи r a свiтильники електpиннi.
вигoтoвленi з плaстикy.тa iнLших

мaтеpia-пi в. пpизнaненi Для
BикopистaIJI]я з ЛaМпaMи

poзжaplоBalrня Ta ЛIоMlнесцrнтниМи
лaМПaми - 21.40.з9-з0.00 (стapтеp)

2210 500,00(п,ятсoт
гpн. 00кoп.) лroтиЙ 2015 poкy

л5ст4ЗУ<Пpо
oсoбливoстi здiй-

сl{енI]я зaкуПlвеЛь B

oкpeмих сфеpaх
гoсПo.цapсЬкol

дiяльнoстi]00 rпт'

Лaмпи poзжap}oвaння Ta 22tA 700.00(сiмсoт лrотий 20l5 poку tl 5ст4ЗУ.rПl-.сl



Гaзopoзpя.цIri oлекTричIri ; ЛаМп и
дуГoвi 27.40. I; Лaмпи галoгеннi з
вoльфpaмoвolо ниTкoIo нa нaПpуГy

бiльше нiхt l00 B (кpiм
yЛЬтpaфioЛетoвиx Ta iнфpavервoниx

лaМIl, ЛaMп дo MoToцикЛlB l
aвтoмoбiлiв) - 2'7.40.12-9з.00 (лaмпи

га,roгеннi)

гpн.00кoП.) особливocтi зДiй-
cнeнHя зzlкyПlBеЛЬ B

oкpемих cфepax
Лocпo.цapсЬкol

дiяльнoстЗ0 tшт.

Лaмли poзжaploвaннЯ Ta
гaзopoзpядн i електpиннil лaмп и

lyгoвi 27.40. l ; Лaмпи poз}(aрIоBallllя
потyяtнiстlо не бiЛЬпIе нiж 200 Bт тa
ria нaПpyГу бiльrпе нiж 100 B, н. в. i.

у. -21 .40.|3-00.00 (Лaмпoнки
ДrннoГo oсвiтлення ..Iскpa'')

221О
850,00(вiсiмсoт

п'ятдесят
гpн..00кoп.)

ЛЮTий 201 5 poку

л 5 ст 4 3У ,.! lnсl
oсoб.ttlвtlсгi ; illt-

с|lеlIl|Я ]i:tк) ГilBс.|Ь

oкpемих офорах
ГoсПoДapсЬкol

дiяльнoст85 UIт.

Зaмки тa зaвicu 25.72.|: зaMки .цo

дBеpей булинкiв цилit|дрoвi З

недopoгoцi нних м gгa,riв и- 25.,7 2.|2-
30.00 (Замки)

22\0
200,00(lвiстi
гpн..00 кoп.)

ЛIоTий 2015 poку

п 5 от 4 ЗУ <tlpo
oсoбливoотi з.цiй-

сlJеI]ня зaкyПlBеЛЬ B

oкpемих сфеpax
гocПo.цapсЬкol

дiяльнoстi 5 шtт.

Зacoби кpiпильнi нaрiзнi iз зaлiзa чи
стaл| -25.94.1l; гвинти Ta бoЛTи З

Гoлo BкaМи iнllli-25.9 4.1 l -25.00 22r0 200,00(двiстi
гpн..00 кoп')

лIоTий 2015 poку

п5ст4ЗУ<Пpo
oообливocтi зДiй-

cнеI]ня зaкуп|BеJlЬ в

oкpемих cфеpax
гocПoдapсЬкol

дiяльнoстi 100tпт.

Зaсoби крiпильнi ненapiзнr lз зaJ.Itзa

чи ста.lli,н.в.i.у.-25.94.|2;
шlпoнки,ruплiнти тa пoдiднi

кpипильнi не нapiзнi зaсoби(кpiM
rшaйб i зaклепoк iз за,riзa чи стaпi-

2s.94.12-70.00

22\0
200,00(двiстi
Гplr..00 кoП')

ЛЮTий 20J 5 poку

п 5 ст4 ЗУ <Пpo
oоoбливocтi зДiй-

cHеH Hя зaКyП] Bе-n Ь B

tlкpемих сфсрaх
ГoсПoДaрсЬкol

дiяльностi 
.l 
00шrт.

Bиpoби сaнтrxI{iчнi -25.99.1 |

31.00
2210

200,00(lвiстi
гpн..00 кoл.)

ЛЮTий 2015 poку

п5ст4ЗУкПpo
oоoбливoстi здiй-

сllеHHя ЗaкуIlIBеЛЬ B

oкpемих сфеpax
гoсПo.цapcЬкol

дiяльностi 5tшт'

Иiтли тa щiтки 32.9 l.l ;

Иiтли тa Щiтки з ЛoзиH Чи iHшl{Х
)oслинHих MaтеpiаЛiB' зB язаHих
r' )кMvти З2.9\.11-l0.00

22\0
450,00(нoтиpистa

п'ят.цесяT
гp}r..00кoп.

ЛIотий 2015 poку

п5ст4ЗУ<Пpo
lсoбливoстi здiй.снення
зaкyп]веЛь в oкTеМих
cфеpц гocЛoдapсЬкoi

дiяьнocт20 шт.

Jвяхи-25.9З.1

2210
200'00(двiстi
Гpt{..00 кoП.)

лIoтий 2015 poкy

п5от4ЗУ<Пpo
осoбливoотi зДiй-

cненI]я ЗaкyПlBrЛЬ B

oкpемиx сфеpa,х

ГoспoдaрcЬкol

.цiя,t ьнoстi l 00 rrrт.

l 0.72. 1 9-Bиpoби хлiбoбуЛoчl{i;
10'12.\9-40.00 Печивo

22з0
5000,00(П,ять
тисЯч Гpll..00

кoп.)

Беpезень квiTеHЬ
20 1 5p.

оcoбливoстi з-ltiй-

сl1еЕlljя ЗaкyГ]l BеrlЬ B

oкpемиx сферax
ГoсПoДapcЬкol

.цlяЛЬHoсTl

|0.82.22 Шoкoлaд i гoтoвi
{apЧoBi ПpoДукTи; 10.82.22-з9.00
tIIoкoЛaД

22з0
5000,00(Пять
Tисяч гpтr..00

кoп.)

Беpезень квiTенЬ
20 1 5p.

oсoбливoотi з.цiй-
cнеHня ЗaкуЛlBеЛЬ B

окpемих cфеpaх
гocПoДapоЬкol

дiяльнoстi 600шт

Пoслyги щoДo oчиll{yBaння, iнш.li
8|.29.1; Пoслyги щoдo

ДoЗiHфi кyвaнн,I тa винищyBaнHя
шJкiДникiB - 8l.29.1 l-00.00

(деpaтизaцiя)

2240
>-291'1З([в\ Tиcячi
двiстi дев,янoстo
oДнa Гpн..73 кoП.)

Ciчeнь-квiтеlяЬ 20|5
poкy

п5от4ЗУ<Пpo
rсoбливoстi здiй-снeння
Зaкуп]вель в oкpемих
сфеpаx гoсuoдapськo.i
дiяльнoстl, 1 2 oбрoбок

Пoслуги пiДпpиrмстB щo.цo
пrpевrЗеI{ня безпечних вi.цхo.цiв
38' 1 l.6; Пoслyги пiДПpиeМстB

щoДo пеpеBезeнHЯ iнIIlих
безпечних вi.цхoдiв - з8.l l.69-

00.00 (вивiз смiття)

2240

|5З4,27(oднa
ТИcЯЧa п'ятсoT

TpиДцять чoTl{pи
гpн..27 кoП.)

Сiчень-квiтенЬ 20l5
poку

п5от4ЗУ<Пpo
осoбливoстi здiй-

cнeнHя зaкупlBrЛЬ B

oкpемих сфеpaх
ГocПoДapсЬКol

дiяльнoст 4,]8 мЗ

Пoслуги у сфеpi oxopoни
З,цopoBlЯ, iншi 86'90.l;Пoслyги у
сфеpi oxopoни з.цopoBlя, iнtпi, н.
B. i. у. - 86.90.l9-00.00 (Пoслyги

2240
4500,00(нoтиpи
Tисячi П'яTсoT

гpH.00 кoi1)

Tpaвень-неpBеHЬ 20l 5

poкy

п .5 ст 4 ЗУ кПpо
оcoбливoстi зДiй.

cHе}tня зaкуп]веЛЬ B

окpемиx офеpax
ЛoсПoдapсЬкol



MеДиЧHoгo oгЛяДу пpaцiBникiB) 
i ! .liяльнoстi 80 чoл

Пoслyги щo.цo Tехнiчнoгo Bипpo-
бoвувaння й aна,riзyвaння
7|.20,|; Пoслуги щoдo
BипpoбoBуBaння й aнaлiзyвaнHЯ
liнтeгpoвaних veхaнiчних i

эЛекTpиЧrrиx сисTеМ - ,71.20'|З-

)0.00 (електpoвимipювaл ьнi
пoслvги)

2240
500,00(п'ятсoт

гpн.00кoп)
Чеpвень-сеpпень 201 5

poку

л 5 от4 ЗУ <Пpо
oсoбливостi здiй-

с}iеtltIя зaкуПl BеЛЬ B

oкpемих cфеpaх
гocПoДapcЬкol

.цlЯЛЬHoсT

Пoслyги стaцioнapнoгo
телефoнногo зв,язкy -
MoжлиBOсTI BикликaнHя
61.10.12
Пoслyги сTaцioнapнoto
геЛефoнHoГo 38.я3кy _ дoступ i

кopИстyBa}i}lя 61.l0.ll-00.00

2240
6000,00(шiсть
ТисяЧ ГрН.00

кoл.)

Сiuень-гpулень 20l5
poкy

п 5 ст4 ЗУ <Пpo
oоoбливoстi з,liй-

сHеHHя ЗaкуПlBсlЬ
окpсrlих с(lеrах

ГOсIlo.цapс Ь lii) !

ltiяrLьrioсli З

Tелефoтrи, 5

paдioтouoк,3
МoДеMи

Poзмiщyвaння iнфopмaцiТ нa веб-
пopтaлi 6з.|2'|: Poзмiшувaння

iнфopмauiТ нa Beб-Пopта.Лi -
63. l 2. 1 0-00.00 (Bеб-поpтaл

,,Кaбiнrт ЗaМoBIIикa,')

224О
l 620,00(oднa
Tисячa ГpH,.

00кoп.)

Сiчень, гpy.цeIrЬ 20l 5

poкy 1 Bеб-пopтa,r

96.09 1 Пoслуги iндивiдуzurьнi
.iншi:послуги piзнi iншi.н.в.i.у.-

96.09.19-00.00 (Пoслyги
переЗapяДки вoгнегaсникtв )

224'J
884,00(вiсiмсoт

вiсiмдесят ЧoТиp!i
гpн.. 00 кoп)

Сеpпень 20l5 poку

п 5 от,l ЗУ <Пpo
oоoбливoотi здiй-

оllення зaКупlвoЛь B

окремих сферaх
ГoоПoДapоЬкol

дiяльнoотi l 7rпт
Pемoнryвaння кoмп'tотеpiв i
пеpифеpiйнoГo yсTaткoBaнHя

95.l l.l ; РеМoнryвaннЯ
кoМП'ютеpiв i гlеpифеpiйнoго
yсTaткoBallн я - 9 5'1 l . l 0-00.00

(зaпpaвкa кapтpиджiв)

224О

1 670,00(однa
тисЯЧa шiсTсoT
сiмдесят гpн'00

коп.)

i

I

I

i

Сiяень-гpулень 20 15

}ro к),

п5ст4ЗУ<Пpо
осoб'ппвoстi з,riй-

сHеll|lя ]а.|i\ ili]jl !i
Oкрс\]l|\ L]q]';.tll

Гoс! lОl1аpсЬ к() |

дiяльностi 3 шT.

з6.00.2 Oбpoбляння та
эoзпoДiляння BoДи
гpубoпpoвoдaми

'Boдoпoстauaння
)36.00.20-00.00)

2272
1300,00(oднa

TИсяЧa ТpисTa
гpн.. 00кoл.)

Сiчень 2015 poкy

п5cт4ЗУ<Пpo
oообливoстi здiй-

с}lення зaкулlBеЛЬ в

oкреlvtих сфеpах
гoспоДaрсЬкol

дiяльнoст 402 мЗ

]7.00. l Bида.пяння тa !

lбpoбляння cTiчHих i

. 
Boдoвiдве.ценяя)-3 7.00. 1 0-00.00)l

2212
З700'00(тpи

ТисяЧl с1Мсoт
гpн..00кoп.)

Сiчень 2015 pоку

п 5 от 4 ЗУ <Ilpo
оcoбlrивocтi здiй-

сttеIlliЯ Зaк}'П1BеЛЬ B

окpемих офеpax
ГocПoдapcькol

дiя.пьнocт 904 мЗ
Енеpгiя електplтннa 35.1 1

Енеpгiя елrктpиЧFla -
з5.l ].10-00.00

22.7з
8000.00t двaдrrять|

I

BlсlM TИсяЧ 
i

гpн..00кoп- 
i

Сiнень-грyдень 2015
poку

п5ст4ЗУ<Пpо
oсoбливостi здiй-

сненHя ЗaкуП|BеЛЬ B

окpепrих о(lеpaх
ГOсПo-r1apсr' !(Оl

Jiл-tьllt,'. l t ]l...}()

кBтi г
35.30.ll1apa тo Гapячa BoДa.
loстaчaння пapи Ta гapянoi вoли

'35.з0.l 1-00.00 ЛapaTa гapя.la вoдa) 2211

3l2l6,00(щидцят
Ь oДнa -ГИсЯЧa

ДBlстl
шlстIlaдцЯTЬ

ГpE..кoп.)

ГpуДеIrЬ 20l4poку

Зoбoв'язaння
20 l 4p.Зaкoн

Nql l97 с.40.л.6
23,|2Гкaл.

Зaтвеpдlкений pirпен Кo[1кypсIiиХ ТopГiB вiд Ti ОL 20i5 poкy Nb.

Ещqyqд.A.
(iнiцiaли тa
пpiзвище)

HиколиrлиI{ Г.B.
(iнiтriarи та
ПpiзBIrЩе)


