
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
              Наказ Міністерства  
              економічного розвитку  
              і торгівлі України  
             15.09.2014  № 1106 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2015 рік 

__Архвний відділ Новокаховської міської ради 37171311_________  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

При
мітк

и 

1 2 3 4 5 6 
17.12.7                  

папір білий 
2210 2640,00 (дві тисячі 

шістсот сорок грн. 00 
коп.) 

- -  

17.12.1                      
папір газетний 

2210 440,00 (чотириста 
сорок грн. 00 коп.) 

- -  

17.23.1                       
папка швидкозшивач 

2210 600,00 (шістсот грн. 00 
коп.) 

- -  

17.23.1                         
папка на зав’язках 

2210 600,00 (шістсот грн. 00 
коп.) 

- -  

22.29.2                      
ручки 

2210 300,00 (триста  грн. 00 
коп.) 

- -  

32.99.1                      
олівці 

2210 300,00 (триста грн. 00 
коп.)  

- -  

22.19.2                          
гумка 

2210 90,00 (дев’яносто  грн. 
00 коп.) 

- -  

26.80.1                            
диски 

2210 70,00 (сімдесят грн. 00 
коп.) 

- -  

22.29.2                      
файли 

2210 300,00 (триста грн. 00 
коп.) 

- -  

25.99.2                 
скріпки 

2210 120,00 (сто двадцять 
грн. 00 коп.) 

- -  

20.52.1                            
клей 

2210 198,00 (сто дев’яносто 
вісім грн. 00 коп.)  

- -  

22.29.2                      
скотч 

2210 160,00 (сто шістдесят 
грн. 00 коп.) 

- -  

25.93.1                      
скоби 

2210 120,00 (сто двадцять 
грн. 00 коп.)  

- -  

17.23.1                         
зошит 

2210 450,00 (чотириста 
п’ятдесят  грн. 00 коп.) 

- -  

17.21.5             2210 890,00 (вісімсот - -  



сегрегатор дев’яносто  грн. 00 
коп.) 

28.23.1                 
калькулятор 

2210 450,00 (чотириста 
п’ятдесят  грн. 00 коп.) 

- -  

17.12.7                              
папір клеючий 

2210 320,00 (триста 
двадцять грн. 00 коп.)  

- -  

17.23.1              
друковані бланки 

2210 1006,00 (одна тисяча 
шість грн. 00 коп.) 

- -  

58.14.1                  
послуги поштові: 

переділ. період. видань 

2210 1500,00 (одна тисяча 
п’ятсот  грн. 00 коп.) 

- -  

20.41.3                    
відбілювач 

2210 144,00  (сто сорок 
чотири грн. 00 коп.)  

- -  

20.41.3                      
мило 

2210 240,00  (двісті сорок 
грн. 00 коп.) 

- -  

20.41.3                             
чистячі засоби 

2210 360,00 (триста 
шістдесят грн. 00 коп.) 

- -  

32.50.2                       
рукавиці господарські 

2210 168,00 (сто шістдесят 
вісім грн. 00 коп.) 

- -  

32.91.1                             
віник 

2210 280,00 (двісті  
вісімдесят грн. 00 коп.) 

- -  

13.92.2                              
мішки для сміття 

2210 192,00 (сто дев’яносто 
дві грн. 00 коп.) 

- -  

17.22.1                   
туалетний папір 

2210 108,00 (сто вісім грн. 
00 коп.) 

- -  

20.41.3                          
миючий засіб 

2210 144,00 (сто сорок  
чотири грн. 00 коп.) 

- -  

20.41.3                        
засіб для  миття вікон 

2210 400,00 (чотириста грн. 
00 коп.) 

- -  

25.72.1                 
замок врізний 

2210 200,00 (двісті грн. 00 
коп.) 

- -  

25.72.1                      
замок навісний 

2210 160,00 (сто шістдесят 
грн. 00 коп.) 

- -  

25.73.1                            
граблі 

2210 300,00 (триста грн. 00 
коп.) 

- -  

32.91.1                           
мітла 

2210 240,00 (двісті сорок 
грн. 00 коп.) 

- -  

61.10.1                   
послуги стаціонарного 

телефонного зв’язку 

2240 

 

1398,00грн. (одна 
тисяча триста 

дев’яносто  грн. 00 
коп.) 

- -  

61.10.4                  
послуги зв’язку 

Інтернетом 

2240 

 

800,00грн. (вісімсот 
грн. 00 коп.) 

- -  

80.20.1                  
послуги систем 

безпеки: охорона 
будівлі 

2240 

 

99852,00грн. 
(дев’яносто дев’ять  

тисяч вісімсот 
п’ятдесят дві  грн. 00 

коп.) 

- -  



65.12.4                  
послуги щодо 
страхування 

приміщення будівлі 

2240 

 

3695,00грн. (три тисячі 
шістсот дев’яносто 
п’ять грн. 00 коп.) 

- -  

84.25.1            
обслуговування 

пожежної сигналізації 

2240 

 

840,00грн. (вісімсот 
сорок грн. 00 коп.) 

- -  

84.25.1    
обслуговування 

пожежного 
спостереження 

2240 

 

2760,00 (дві тисячі 
сімсот шістдесят грн. 

00 коп.) 

- -  

38.11.2                
послуги з видалення 

твердих відходів 

2240 

 

325,00грн. (триста 
двадцять п’ять  грн.00 

коп.) 

- -  

95.11.1                 
ремонт оргтехніки 

2240 

 

2720,00 (дві тисячі 
сімсот двадцять грн. 

00 коп.) 

- -  

84.25.1                 
переатестація 
вогнегасників 

2240 

 

480,00 (чотириста 
вісімдесят грн. 00 коп.) 

- -  

82.11.1                        
заправка картриджа 

2240 

 

1440,00 (одна  тисяча 
чотириста сорок грн. 

00 коп.) 

- -  

58.14.1 послуги 
поштові:передплата 
періодичних видань 

2240 

 

10,00 (десять грн. 00 
коп.) 

- -  

35.30.1           
постачання пари і 

гарячої води 

2271 119319,00грн. (сто 
дев’ятнадцять  тисяч 
триста дев’ятнадцять  

грн. 00 коп.) 

- -  

36.00.1                  
послуги щодо 

постачання води 

2272 2484,00грн. (дві тисячі 
чотириста вісімдесят 
чотири грн. 00 коп.) 

- -  

35.11.1            
електрична енергія 

2273 4757,00грн. (чотири 
тисячі сімсот п’ятдесят 

сім  грн.  00 коп.) 

- -  

61.90.1 інші 
телекомунікаційні 

послуги: оплата пені 

2800 10,00 (десять грн. 00 
коп.) 

- -  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.02.2015р.  №  2. 

Голова комітету з конкурсних 
торгів 

________________  
(підпис) 

_Л.Ф.Сироїжко________________  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  
Секретар комітету з 
конкурсних торгів 

________________  
(підпис) 

__С.М.Мельник_____  
(ініціали та прізвище) 

 


