
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства 
економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

що  здійснюються без проведення процедур закупівель 

на 2016  рік 

 по Хмельницькому палацу творчості дітей та юнацтва 

ЄДРПОУ 23563415 

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 

Послуги  у сфері водовідведення 90400000-1 2272 
13913,00(Тринадцять 

тисяч дев’ятсот  
тринадцять грн.. 00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Електрична енергія 09310000-5 2273 
167223,00(Сто шістдесят 
сім тисяч двісті двадцять 

три грн. 00 коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5  

Електричні чаєварки 
39711320-8 

2210 
2000,00(Дві тисячі грн. 00 

коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5  

Флеш - накопичувачі 30233180-6     2210 
3500,00(Три  тисячі  п ‘сот 

грн..00 коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5  

Магнітофони 32332000-9 2210 
3500,00(Три  тисячі  п ‘сот 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Канцелярські товари 30192700-8 2210 
10000,00(Дес ять тисяч 

грн..00 коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Паперові чи картонні реєстраційні 
журнали,бухгалтерські книги,швидкозшивачі,бланки та 
інші паперові канцелярські вироби 22800000-8 

2210 
8000,00(Вісім тисяч грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Папір  для друку    30197630-1 2210 
30000,00(Тридцять тисяч  

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 Змінні  подушки  для  штампів 30192154-5 2210 
1000,00 грн.(Одна тисяча 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Швидкозшивачі 22851000-0                                          2210 
2500,00(Дві тисячі п ятсот 

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Теки 22852000-7 2210 
2500,00(Дві тисячі п ятсот 

грн.. 00 коп 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Флеш пам'ять  30234600-4 2210 
500,00(П ятсот грн..00 

коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Паперові рулонні рушники 39514300-1                                              2210 200,00(Двісті грн. 00 коп .) - січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Шкільні грифельні чи інші дошки для писання чи 
малювання або приладдя до них      39292000-5 

2210 
2100,00(Дві тисячі сто 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Газети,періодичні спеціалізовані та інші періодичні 
видання та журнали 22200000-2 

2210 
8000,00(Вісім тисяч 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 



 

Письмові та інші     столи       39121000-6                                    2210 
4000,00(Чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Ножиці 39241200-5 2210 
1000,00грн.(Одна тисяч  

грн.00 коп. 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Олівці 30192130-1 2210 
2000,00 грн.(Дві тисячі 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Цемент     44111200-3                                                          2210 
6000,00(Шість тисяч грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Персональні ком п ютери 30213000-5 3110 
25000,00 грн.(Двадцять п 
цять тисяч  грн.00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Копіювально-розмножувальне обладнання 30121300-6 3110 
8000,00 грн.(Вісім тисяч 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Шкільні грифельні чи інші дошки для писання чи 
малювання або приладдя до них      39292000-5 

3110 
5000,00(П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Кількові ручки     30192121-5 2210 
4000,00(Чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Мийні засоби 39831200-8 2210 
10000,00грн.(Десять 

тисяч  грн.00 коп. 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Інші лікарські засоби       33693000-4                                                     2220 
3000,00(Три тисячі грн..00 

коп.) 
- січень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Засоби  для  прання та миття 39831000-6 2210 
10000,00 (Десять   тисяч 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Засоби  для  чищення  39831240-0 2210 
10000,00 (Десять   тисяч 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Частини  двигунів  або моторів 42124100-5 2210 
1500,00 грн.(Одна тисяча 

п’ятсот грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Стільці  39112000-0                                            2210 
3200,00грн.(Три тисячі 

двісті грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Канцелярське приладдя 39263000-3 2210 
3900,00(Три тисячі дев 

ятсот  грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Швейні голки 39227110-3                                           2210 
500,00 грн.(П ‘ятсот 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Нитки     високої міцності з вискози            20.60.22                                                     2210 
300,00грн.(Триста  грн.00 

коп. 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Фарби, лаки ,друкарська фарба та мастики   44800000-
8                                                 

2210 
20000,00грн.(Двадцять  

тисяч грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Метан 2432111-1 2210 
6000,00(Шість тисяч 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Пластинні засоби,плити ,листи,стрічки  та фольга пов 
‘язані з конструкційними матеріалами 44170000-2 

2210 
2000,00 грн.(Дві тисячі 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Вікна , двері  та супутні вироби 44221000-5              2210 
50000,00( П’ятдесят тисяч   

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Скло   14820000-5 2210 
3000,00(Три тисячі грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Деревина хвойних порід   03411000-4                               2210 
5000,00( П’ять тисяч грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 Фарби та шпалери                                                     
44111400-5 

2210 
10000,00(Десять тисяч 

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 



Бензин 09132000-3 2210 
10000,00(Десять тисяч 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Мастильні засоби 09210000-4 2210 
5000,00грн.(П ять тисяч 

грн..00коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Щітки39224200-0 2210 
1000,00(Одна тисяча грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Пензли    для фарбування     39224210-3                                        2210 
5000,00(П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги з професійної підготовки спеціалістів 
80510000-2 

2282 
1000,00 (Одна  тисяча 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Картриджі  з  тонером  30125100-2 2210 
4000,00грн.(Чотири  
тисячі грн..00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

  Послуги зі збирання сміття  9051100042 2240 
9000,00(Дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

  Послуги з дератизації 90923000-3 2240 
2400,00грн.(Дві тисячі 

чотириста грн..00  коп.) 
 січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги міського телефонного зв’ язку               
64211100-9 

2240 
5000,00(П’ять тисяч  грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги з обробки даних 7231000-1 2240 
2000,00 грн.(Дві тисячі 

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Мережа Інтернет 32412110-8 2240 
8000,00(Вісім тисячі грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги зі страхування  транспортних     засобів          
66514110-0                     

2240 
2000,00(Дві тисячі грн. 00 

коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги пожежних служб                   75251000-0 2240 
12000,00(Дванадцять 

тисяч грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Будівельні роботи (ремонт фасаду )45000000-7                                      2240 
40000,00(Сорок тисяч  

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Покривання  і фарбування дахів  45261200-6 2240 
38000,00 грн.(Тридцять 
вісім тисяч грн. 00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Будівельні роботи ( ремонт кабінетів  )                                       
45000000-7                                      

2240 
40000,00(Сорок тисяч  

грн. 00 коп.) 
- січень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Будівельні роботи ( ремонт коридору )                                     
45000000-7                                      

2240 
80000,00 (Вісімдесят 
тисяч грн.. 00 коп.) 

- січень-грудень 
 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Інші видатки населенню 2730 
18000,00(Вісімнадцять 

тисяч  грн. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Засоби для чищення туалету  39831600-2 2210 
5000,00( П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Засоби для миття посуду 39832000-3 2210 
5000,00( П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 Водогінні  труби    44161200-8     
 
 
                                                          

2210 
2000,00(Дві тисячі грн.. 00 

коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Деревина 03410000-7 2210 
1000,00(Одна тисяча грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Зарядні пристрої для акумуляторів 31158100-9 2210 
5000,00(П’ять тисяч  

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Вапно                                          44921200-4 2210 
2000,00(Дві тисячі грн.. 00 

коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 



Швейні Нитки                             19435100-5 2210 
2000,00( Дві тисячі грн.. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Лампи розжарення та неонові лампи 31519000-7 2210 
10000,00( Десять тисяч 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Світильники та освітлювальна апаратура 31520000-7 2210 
10000,00( Десять тисяч 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Замки ключі та петлі 44520000-1                                                       2210 
6500,00(Шість  тисяч  
п’ятсот грн. 00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Цвяхи                               44192200-4 2210 
1100,00(Одна тисяча сто 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Пісок 14211000-3                                        2210 
2400,00( Дві тисячі 

чотириста грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Чорнильні картриджі 30192113-6 2210 
3000,00( Три тисячі  

грн.00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Керамічні  вироби 44111300-4 2210 
5000,00(П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Технічне  обслуговування  і ремонт офісної техніки 
50310000-1 

2240 
3000,00грн.(Три тисячі 

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Податок на землю 2800 
10750,00грн.(Десять 

тисяч сімсот п ‘ятдесят 
грн..00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 
Послуги з ремонту персональних комп’ ютерів 
50321000-1 

2240 
7000,00грн.(Сім тисяч  

грн..00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Ремонт,технічне обслуговування персональних 
комп’ютерів,офісного,телекомунікаційного та  
аудіовізуального обладнання,а також супутні послуги 
50300000-8 

2240 
10000,00грн.(Десять 
тисяч грн..00 коп.) 

- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Послуги з охорони правопорядку та громадського 
порядку 75242000-4 

2240 78000,00грн.(Сімдесят 
вісім тисяч грн.. 00 коп.) 

- січень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Видатки на відрядження  2250 
8000,00грн.(Вісім тисяч  

грн..00 коп.) 
- січень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного 

зв’язку і подачі даних                               64220000-4 
2240 

4000,00грн.(Чотири  
тисячі грн..00 коп.) 

- січень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Послуги поштових відділень                   64114000-8 2240 
500,00 грн.(П ‘ятсот 

грн.00 коп.) 
- січень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Електродвигуни , двигуни для катерів   31110000-0 2210 
5000,00(П’ять тисяч грн. 

00 коп.) 
- січень-грудень зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Частини електродвигунів ,регулятор та охолоджувач  

двигунів                                                     31161000-2 
2210 

5000,00(П’ять тисяч грн. 
00 коп.) 

- січень-грудень                              зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Технічне обслуговування і ремонт копіювально-

розмножувальної техніки                        50313000-2 
2240 

4000,00грн.(Чотири  
тисячі грн..00 коп.) 

- січень-грудень 
 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування  

вимірювальних,випробувальних і контрольних 

приладів                                                   50410000-2 

2240 
3000,00грн.(Три тисячі 

грн.. 00 коп.) 
- січень-грудень 

 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування   

лічильників води                                     50411100-0 
2240 

2000,00грн.(Дві тисячі 
грн..00 коп.) 

- січень-грудень 
 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
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                      Голова комітету з конкурсних торгів  ___________  Дехтяр В.П. 

м.п.                 Секретар комітету з конкурсних торгів            ___________  Павлюк М.В. 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування  

лічильників  електроенергії                   50411300-2 2240 
2000,00грн.(Дві тисячі 

грн..00коп.) 
- січень-грудень 

 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Послуги з охорони об’ єктів та особистої охорони 

                                                          79713000-5 
2240 

6000.00грн.(Шість тисяч 
грн..00 коп.) 

- березень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Комп’ютерні обладнання (різне)  30236000-2 2210 
3000,00грн.(Три тисячі 

грн.. 00 коп.) 
- березень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Будівельні матеріали   44111000-1 
2210 

45000,00 грн.(Сорок п ять 
тисяч  грн.00 коп.) 

- березень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Частини та приладдя до музичних інструментів  

37320000-7 
2210 

5000,00грн.(П’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

- березень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Планшети комп’ютерні   30213200-7 
2210 

2996,00грн.(Дві тисячі 
дев’ятсот дев’яносто 

шість грн..00 коп.) 
- березень-грудень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 
 

Планшети комп’ютерні   30213200-7 3110 
4000,00грн.(Чотири  
тисячі грн..00 коп.) 

- березень-грудень 
зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

Нагляд за будівельними роботами 71247000-1 
3132 

3032,00грн.(Три тисячі 
тридцять дві грн.00 коп.) 

- травень-липень 

зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 

 

Капітальний ремонт і реставрація  45453000-7 3132 

221968,00грн.(Двісті 
двадцять одна тисяча 

дев’ятсот шістдесят вісім 
грн. 00 коп.) 

- травень-липень                                зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

Санітарна техніка   44411000-4 2210 
7000,00грн.(сім тисяч 

грн.. 00 коп.) 
- травень-липень                                зг.ЗУ Про особл.здійсн.закупівель ст.4 п.5 

 3132 225000,00    

 2272 13913,00    

 2273 167223,00    

 2210 388196,00    

 2220 3000,00    

 2240 353900,00    

 2250 8000,00    

 2282 1000,00    

 2730 18000,00    

 2800 10750,00    

 3110 42000,00    

Всього:  1230982,00    


