
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2016 рік 

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  код за ЄДРПОУ - 22528612 

Предмет 

закупівлі 

Код КЕКВ  

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтований початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

 Паливно – мастильні матеріали 

 ДК – 016:2010 – 19.20.2  

 Паливо рідке, газ оливи              

 Мастильні 

 ДК – 021:2015 – 09132 бензин 

              

2210 

50200,00 

(п’ятдесят тисяч двісті 

гривень 00коп.) 

 На протязі року  

 

ДК - 016:2010 -17.23.1 (паперове канцелярське приладдя 

та інші паперові вироби) 

ДК – 021:2015 – 30199000-0 (папір, папір для факсу, папки 

для паперів, книги канцелярські, швидкозшивачі, картон) 

 

2210 

23860,50 

(двадцять три тисячі 

вісімсот шістдесят 

гривень 00коп.) 

 На протязі року  

Миючі товари 

ДК – 016-2010 – 20.41.3 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

ДК – 021:2015 – 39831 

Засоби для прання і миття 

2210 

1288,32 

(одна тисяча двісті 

вісімдесят вісім 

гривень 32 коп.) 

 На протязі року  

ДК – 016:2010 – 29.32.3  (частини та приладдя до  

моторних транспортних засобів ); 

ДК – 021: 2015 – 34300000-0 ( частини та приладдя  

до транспортних засобів і їх двигунів) 

2210 

5000,00 

(п’ять тисяч гривень 

00 коп.) 

 На протязі року  

ДК - 016 -2010 – 36.00.2(обробляння та розподіляння води 

трубопроводами) 

ДК - 021:2015 – 65111000-4 (розподіл питної води) 
2272 

1612,80 

(одна тисяча шістсот 

дванадцять гривень 80 

коп.) 

 На протязі року  

ДК – 016-2310 – 36.00.1 (послуги з відведення стічних вод  

ДК – 021: 2015 – 90430000-0 (централізоване 

водовідведення) 

 

 

2272 

1149,60 

(одна тисяча сто сорок 

дев’ять гривень 60 

коп.) 

 

 

 

На протязі року 

 



Електрична енергія  ДК – 016:2010 – 35.11.1  (електрична 

енергія) ДК- 021: 2015 – 09310000-5 (електроенергія) 
2273 

17884,25 

(сімнадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят 

чотири гривні 25 коп.) 

 На протязі року  

ДК - 016:2010 – 06.20.1 газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані 

ДК - 021: 2015 код 09123 - природний газ 

2274 

108000,00 

(сто вісім тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

ДК -  016-2010 – 61.10.1  послуги щодо передавання даних 

повідомлень ( телекомунікаційні послуги  

ДК – 021:2015 -64200000-8 (послуги телефонного зв’язку, 

радіо) 

2240 

5400,00 

(п’ять тисяч чотириста 

00коп.) 

 На протязі року  

ДК -  016:2010 – 64.99.1 – послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного забезпечення інші, н.в.і.у 

ДК - 021:2015 – 661120008  - депозитні послуги, 

розрахунково – касове обслуговування) 

2240 

2200,00 

(дві тисячі двісті 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

ДК -016:2010 – 95.11.1 (ремонт технічне обслуговування 

персональних комп’ютерів, офісного, 

телекомунікаційного  та аудіовізуального обладнання, а 

також супутні послуги) 

ДК-021:2015 (технічне обслуговування принтерів, 

фотокопіювальної техніки, заправлення картриджів) 

2240 

7800,00 

(сім тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

ДК -16:2010 -65.12.2 (послуги зі страхування транспортних 

засобів 

ДК – 021: 2015 -66514110-0 ( послуги зі страхування 

транспортних засобів) 

2240 

1800,00 

(одна тисяча вісімсот 

гривень 00 коп) 

 На протязі року  

ДК – 016:2010 – 33.13.1 (ремонтування та технічне 

обслуговування електронного і оптичного устаткування 

ДК- 021:2015 – 50411000-9 ( по перевірці функціонування 

лічильників, коректорів та іншого обладнання 

2240 

1000,00 

(одна тисяча  гривень 

00коп.) 

 На протязі року  

 ДК- 016:2010 – 38.11.2 Послуги збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного використання 

ДК - 021:2015 – 905000000-2  (послуги у сфері 

поводження зі сміттям та відходами 

2240 
177,86 ( сто сімдесят 

сім гривень 86 коп.) 
 На протязі року  

ДК - 016: 2010 – 58.29.5 9 (послуги  з програмування та  

консультаційні послуги з питань програмного 

забезпечення) 

ДК – 021: 2015 – 72200000 -7 (обслуговування  

комп’ютерних програм, оплата  цифрових підписів та 

ліцензійних ключів) 

 

 

2240 

 

 

8000,00 ( вісім тисяч 

гривень 00 коп.) 

 

 

 

 

На протязі року 

 



ДК -  016:2010 -58.13.1 (газети друковані) 

ДК -  021:2015 – 22210000-5 ( газети) 2210 

4 600,00 ( чотири 

тисячі шістсот гривень 

00 коп) 

 На протязі року  

ДК - 016: 2010 -81.30.1. (Послуги щодо благоустрою 

території» 

ДК  - 021: 2015 –45233142 (ремонт доріг) 

- капітальний ремонт  дорожнього покриття вул.Михайла 

Полонського (колишня Комсомольська), вул.Лагодинська 

(колишня Воровського) 

3132 

1 850 000,00 

( один мільйон 

вісімсот п’ятдесят 

тисяч гривень  00 коп.) 

 На протязі року  

ДК 016:2010 – 81.30.1 (Послуги по благоустрою території)  

ДК 021: 2015 – 45233222-1  (брукування та асфальтування) 3132 

600 000,00 

( шістсот тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

ДК  - 016:2010 -74.10.1 (послуги щодо проектування 

інтер’єрів, промислової продукції та інші спеціалізовані 

послуги щодо проектування  

ДК  - 021: 2015 – 71000000-8 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на 

капітальний ремонт освітлення міста 

3132 

28000,00 

(двадцять вісім тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

Виготовлення  проектно-кошторисної документації 

реконструкція міського скверу 3142 

60 000,00 

(шістдесят тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

Виготовлення проектно-кошторисної документації 

капітального ремонту тротуару вул.Михайла Полонського 

(колишня Комсомольська) 

3132 

15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  

Виготовлення проектно-кошторисної документації  

капітального ремонту дорожнього покриття вул.Михайла 

Полонського (колишня Комсомольська) 

3132 

30 000,00 

(тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

 На протязі року  
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