
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, 
що здійснюється без проведення процедур закупівель 

на 2015 рік
Хмельницького окружного адміністративного суду, код за ЄДРПОУ 35173158

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
І. Загальний фонд

1 2273

1.1 Електрична енергія, 35.11.10 2273
36700,00

- - -(Тридцять шість тисяч 
сімсот грн. 00 коп.)

Всього
36 700,00

(Тридцять шість тисяч 
сімсот грн. 00 коп.)

II. Спеціальний фонд
1. 2210

1.1 Папір копіювальний, 17.12.76 2210

55380,00

- - -
(П'ятдесят п'ять тисяч 

триста вісімдесят грн. 00 
коп.)

1.2
Поліграфічна продукція (журнали реєстраційні, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські 
вироби, паперові чи картонні), 17.23.13

2210
3 520,10

- - -(Три тисячі п'ятсот 
двадцять грн. 10 коп.

1.3
Канцелярські товари, папки справ (приладдя канцелярське або 
шкільне пластмасове), 22.29.25

2210

51410,00

- - -
(П'ятдесят одна тисяча 

чотириста десять грн. 00 
коп.)

1.4 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, 26.20.1 2210
50500,00

- - -(П'ятдесят тисяч п'ятсот 
грн. 00 коп.)

1.5 Диски (диски та стрічки з іншими аудіозаписами), 59.20.34 2210

3 568,58

- - -
(Три тисячі п'ятсот 

шістдесят вісім грн. 58 
коп.)

1.6
Марки (марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий 
папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні 
папери, друковані), 58.19.14

2210

183 800,00

- - -(Сто вісімдесят три тисячі 
вісімсот грн. 00 коп.)

1.7

Конверти, листівки (конверти, листівки поштові закриті, 
листівки поштові неілюстровані та листівки паперові чи 
картонні; коробки, сумки, гаманці й поштові набори для 
писання, паперові чи картонні, з умістом канцелярського 
паперу), 17.23.12

2210

7 399,60

- - -(Сім тисяч триста дев'ятсот 
дев'ять грн. 60 коп.)

1.8
Миючі засоби (мило, засоби мийні та засоби для чищення), 
20.41.3

2210
3350,00

- - -(Три тисячі триста п'ятдесят 
грн. 00 коп.)

1.9 Господарські матеріали (інструменти ручні, інші), 20.41.3 2210

45 560,00

- - -(Сорок п'ять тисяч п'ятсот 
шістдесят грн. 00 коп.)

1.10
Підписка періодичних видань (журнали та періодичні видання 
друковані), 58.14.1

2210
9 957,70

- - -(Дев'ять тисяч дев'ятсот 
п'ятдесят сім грн. 70 коп.)

1.11
Двері металопластикові (двері, вікна й рами до них і пороги до 
дверей металеві), 25.12.10

2210

17 550,00

- - -(Сімнадцять тисяч п'ятсот 
п'ятдесят грн. 00 коп.)

1.12
Книги (книжки професійні та науково-технічні друковані) 
58.11.12

2210
250,00

- -(Двісті п'ятдесят грн. 00 
коп.)

-

985,00



в Пристрої запам'ятовувальні, 26.20.21 2210 (Дев'ятсот вісімдесят п'ять 
грн. 00 коп.)

- - -

1.14
Металошукач (26.51.53Інструменти й апаратура електронні, 
інші

2210
1 902,00

- - -(Одна тисяча дев'ятсот дві 
грн. 00 коп.)

1.15
Таблички, стенди (Вироби з недорогоцінних матеріалів інші 
25.99.2, Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів 22.29.2)

2210

17 000,00
- - -(Сімнадцять тисяч грн. 00 

коп.)

1.16 Кредиторська заборгованість 2210

125 467,02

- - -
(Сто двадцять п'ять тисяч 
чотириста шістдесят сім 

грн. 02 коп.)

Всього

577600,00

- - -(П'ятсот сімдесят сім 
тисяч шістсот грн. 00 коп.)

2 2240

2.1 Послуги з утилізації (утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів), 38.32.1

2240

442,84
- - -(Чотириста сорок дві грн. 

84 коп.)

2.2
Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги 
з розробленням програмного забезпечення інші, 62.02.20

2240

27 477,60

- - -
(Двадцять сім тисяч 

чотириста п'ятдесят сім грн. 
60 коп.)

2.3 Послуги щодо видання ліцензії на право користування 
програмним забезпеченням, 58.29.5

2240
16 152,00

- - -(Шістнадцять тисяч сто 
п'ятдесят дві грн. 00 коп.)

2.4
Послуги зв'язку (послуги стаціонарного телефонного зв'язку - 
доступ і користування), 61.10.11

2240
10 005,00

- - -(Десять тисяч п'ять грн. 00 
коп.)

2.5
Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 
комп'ютерної техніки, інші, 62.09.2

2240

54 625,68

- - -
(П'ятдесят чотири тисячі 

шістсот двадцять п'ять грн. 
68 коп.)

2.6 Транспортно-експедиційні послуги (послуги інших вантажних 
транспортно-експедиційних агентств), 52.29.19

2240

7 050,00
- - -(Сім тисяч п'ятдесят грн. 

00 коп.)

2.7 Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до 
Інтернету проводовими мережами, 61.10.43

2240
1 800,00

- - -(Одна тисяча вісімсот грн. 
00 коп.)

2.8
Орендна плата за приміщення (послуги щодо оренди й 
експлуатування власної чи взятої у лізинг нежитлової 
нерухомості), 68.20.1

2240

1,00
- - -(Одна грн. 00 коп.)

2.9
Поштові послуги (послуги поштові та кур'єрські, інші), 
53.20.19

2240

94 104,93

- - -(Дев'яносто чотири тисячі 
сто читири грн. 93 коп.)

2.10
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання, 
95.11.10

2240

12 800,00
- - -(Дванадцять тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.)

2.11
Послуги з заправки та відновлення картриджів (ремонтування 
комп'ютерів і периферійного устатковання), 95.11.10

2240
31 500.00

- - -(Тридцять одна тисяча 
п'ятсот грн. 00 коп.)

2.12
Послуги охорони приміщення (послуги міліції/поліції), 
84.24.11

2240

12 637,25

- - -
(Дванадцять тисяч грн. 

шістсот тридцять сім грн. 
25 коп.)

2.13
Послуги по прибиранню прибудинкової території (послуги 
щодо благоустрою території), 81.30.10

2240

26 278,54

- - -
(Двадцять шість тисяч 

двісті сімдесят вісім грн. 54 
коп.)

2.14
Послуги по прибиранню службового приміщення (послуги 
щодо загального очищування будівель), 81.21.10

2240

77 869,37

- - -
(Сімдесят сім тисяч 

вісімсот шістдесят дев'ять 
грн. 37 коп.)

3 888,00



2.15
Пожежне спостереження (послуги пожежних служб, інші), 
84.25.19

2240
(Три тисячі вісімсот 

вісімдесят вісім грн. 00 
коп.)

- - -

2.16

Вивезення твердих побутових відходів (збирання комунальних 
безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використовування ), 38.11.2

2240

1 234,88

- - -
(Одна тисяча двісті 

тридцять чотири грн. 88 
коп.)

2.17
Послуги з розміщення оголошення (полуги щодо друкування, 
інші), 18.12.1

2240
1 150,00

- - -(Одна тисяча сто п'ятдесят 
грн. 00 коп.)

2.18
Технічне обслуговування вогнегасників (послуги різні, інші), 
96.09.19

2240
445,03

- - -(Чотириста сорок п'ять грн. 
03 коп.)

2.19
Послуги з перевірки технічного стану димових та 
вентиляційних каналів (послуги щодо очищування печей і

2240
400,00

- - -(Чотириста грн. 00 коп.)

2.20 Відшкодування плати за землю 2240
9 809,50

- - -(Дев'ять тисяч вісімсот 
дев'ять грн. 50 коп.)

2.21 Монтаж системи охоронної сигналізації, 43.21.10 2240

50 691,60

- - -
(П'ятдесят тисяч шістсот 
дев'яносто одна грн. 60 

коп.)

2.22

Технічне обслуговування газової мережі, котла, лічильника 
(послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування 
інших машин і устатковання загальної призначеності, н. в. і. у.) 
33.12.19

2240

2 550.05

- - -(Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят 
грн. 05 коп.)

2.23 Інші поточні видатки (послуги різні, інші), 96.09.19 2240
5 000,00

- - -
(П'ять тисяч грн. 00 коп.)

2.24 Монтаж системи пожежної сигналізації, 43.21.10 2240

30 678,58
- - -(Тридцять тисяч шістсот 

сімдесят вісім грн. 58 коп.)

2.25 Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 2240
78 508,15

(Сімдесят вісім тисяч 
п'ятсот вісім грн. 15 коп.) - - -

557 100,00

Всього (П'ятсот п'ятдесят сім 
тисяч сто грн. 00 коп.)

3 2250

3.1 Проїзні квитки (послуги міського та приміського 
пасажирського наземного транспорту, інші)

2250
720,00

- - -(Сімсот двадцять грн. 00 
коп.)

3.2

Видатки на відрядження

2250

35 298,00

- - -
(Тридцять три тисячі 

вісімсот п'ятдесят вісім грн. 
00 коп.)

3.3 Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 2250
12 182,00

- - -(Дванадцять тисяч сто 
вісімдесят дві грн. 00 коп.)

Всього
48 200,00

(Сорок вісім тисяч двісті 
грн. 00 коп.)

4 2271

4.1
Теплопостачання (постачання пари та гарячої води 
трубопроводами), 35.30.12

2271
72 200,00

- - -(Сімдесят дві тисячі двісті 
грн. 00 коп.)

Всього

72 200,00

(Сімдесят дві тисячі двісті 
грн. 00 коп.)

5 2272

5.1
Водопостачання (Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами), 36.00.2

2272
2 000,00

- - -(Дві тисячі грн. 00 коп.)

5.2 Водовідведення ( Послуги каналізаційні), 37.00.1 2272
2 500,00

- - -(Дві тисячі п'ятсот грн. 00 
коп.)

Всього
4 500,00

(Чотири тисячі пятсот 
грн. 00 коп.)



6 2273

6.1

Електрична енергія, 35.11.10
2273

59 200,00
- - -(П'ятдесят дев'ять тисяч 

двісті грн. 00 коп.)

Всього
59 200,00

(П'ятдесят дев'ять тисяч 
двісті грн. 00 коп.)

7 2274

7.1 Газ природний (газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані), 06.20.10

2274

104900,00
- - -(Сто чотири тисячі 

дев'ятсот грн. 00 коп.)

Всього
104900,00

(Сто чотири тисячі 
дев'ятсот грн. 00 коп.)

8 2282

8.1
Послуги з навчання (послуги у сфері професійної освіти, н. в. і. 
у.), 85.59.13

2282
2 000,00

- - -
(Дві тисячі грн. 00 коп.)

Всього
2 000,00

(Дві тисячі грн. 00 коп.)
9 2800

9.1 Інші поточні видатки 2800
100,00

- - -
(Сто грн. 00 коп.)

Всього
100,00

(Сто грн. 00 коп.)
10 3132

10.1 Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 3132

3 500,00
(Три тисячі п'ятсот грн. 00 

коп.)

Всього
3 500,00

(Три тисячі п'ятсот грн. ■щ 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "27 " ж о|

Голова комітету з конкурсних торгів Польовий О.Л.

Секретар комітету з конкурсних торгів Розумняк О.В.


