
Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі Примітки

1 2 4 5 6

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

 17.23.1; 

32.99.1; 

25.99.2; 

22.29.2 Вироби канцелярські, паперові; (канцелярські товари) 2210 5 971,99 0,00  

 17.23.11 Вироби канцелярські, паперові (Папір) 2210 17 700,20 7 300,00
зміни №1 від 

02.09.14

 17.23.11 Вироби канцелярські, паперові (Папір) 2210 11 000,00
зміни №2 від 

01.10.2014

17.23.11

Вироби канцелярські, паперові (Папір, касова стрічка, конверти, 

та інш.) 2210 56 930,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 22.29.2; Вироби пластмасові інші (приладдя канцелярське) 2210 8 279,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 32.99.1

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки 

до друкарських машинок, штемпельні подушечки (печатки, 

штампи, штемпелі тощо) 2210 2 450,00 0,00

зміни №2 від 

01.10.2014; №3 

від 06.11.2014р.

 32.99.2

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки 

до друкарських машинок, штемпельні подушечки (печатки) 2210 1 602,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 58.13.1; 

58.14.1

Газети друковані. Журнали та періодичні видання друковані 

(газети, журнали) 2210 18 669,14 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

3

Зміни №5 до Додатку до річного плану закупівель на 2014 р. 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, 37371727

(найменування замовника, код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Очікувана вартість предмета 

закупівлі



 58.19.14

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові 

книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, 

друковані (поштові марки, конверти) 2210 4 425,00 0,00

 58.19.15

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові 

книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, 

друковані (знаки поштової оплати, конверти, картки поштові) 2210 1 989,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої (Питна вода) 2210 800,00 0,00

 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  (Службові бланки ) 2210 5 882,07 0,00

 28.23.2

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки 

(Витратні матеріали для принтерів та копіювальних апаратів) 2210 11 897,60

 28.23.2

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки 

(Витратні матеріали для принтерів та копіювальних апаратів) 2210 11 200,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 28.23.2

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки 

(Тонери до копіювального апарату) 2210 4 415,00
зміни №1 від 

02.09.14

 58.14.1

Журнали та періодичні видання друковані (Статистичні 

бюлетені) 2210 2 210,00 0,00
зміни №2 від 

01.10.2014

Разом по 2210 70 006,00 102 715,00

 60.22.12

Послуги таксі та послуги з оренди пасажирських автомобілів з 

водієм (Послуги з транспортного обслуговування Оболонської 

райдержадміністрації пасажирськими автомобілями ) 2240 0,00 76 270,75

Додаткова угода в 

сумі до 20% від 

договору за 

2013р.

 53.10.14 Послуги поштових відділків (Послуги з відправлення телеграм) 2240 800,00 0,00

 62.02.3

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій (Послуги з системно-технологічного супроводу 

програми фінансово - господарської діяльності "ІС-ПРО") 2240 9 000,00 22 915,00



 62.02.3

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій (Послуги з системно-технологічного супроводу 

бухгалтерської програми фінансової звітності  "М.Е.док") 2240 2 520,00 5 460,00

 71.12.18

Послуги з монтажу та налаштування телекомунікаційних мереж 

та систем 2240 0,00 60 000,00

 61.10.4 Абонентське обслуговування виділеної лінії Інтернет 2240 0,00 14 400,00

 80.10.1

Послуги, пов"язані з особистою безпекою (Послуги з охорони 

службових приміщень Оболонської РДА) 2240 65 132,20 32 741,60
зміни №3 

06.11.2014р.

 80.20.1

Послуги систем безпеки (Послуги, що надаються за сигналом 

тривоги ) 2240 7 971,60 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

  71.20.1

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування  

(Послуги з відбору та аналізу стічних вод; хімічна промивка 

трубопроводу) 2240 1 650,00 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

37.00.1 Послуги каналізаційні (прочистка каналізаційних мереж) 2240 1 350,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 49.39.3

Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 

(Послуги щодо оренди автобусів і туристичних автобусів з 

водієм ) 2240 15 000,00 0,00
зміни №2 від 

01.10.2014;

 49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 2240 0,00 15 129,81

зміни №2 від 

01.10.2014; №4 

від 19.12.14

 49.41.1

Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами 

(Вантажні перевезення) 2240 0,00
зміни №2 від 

01.10.2014

  61.10.1

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги 

стаціонарного телефонного зв"язку на 2014 рік) 2240 70 000,00 0,00

61.10.1

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги 

стаціонарного телефонного зв"язку на 2014 рік) 2240 18 000,00 11 458,43

зміни №2 від 

01.10.2014; №3 

від 06.11.2014р.

 58.13.3

Продаж рекламного місця в газетах (Публікація офіційної 

інформації Оболонської райдержадміністрації в друкованих 

ЗМІ ) 2240 0,00 7 554,75
зміни №4 від 

19.12.14

 58.29.5 Придбання ліцензійного антивірусного захисту 2240 0,00 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.



 95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(Заправка картриджів ) 2240 31 195,31 0,00

95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(заправка та відновлення картриджів) 2240 0,00 10 000,00
зміни №2 від 

01.10.2014

95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(заправка та відновлення картриджів) 2240 0,00 5 000,00
зміни №5 від 

25.12.2014

95.11.1

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 

(Обслуговування комп"ютерної мережі) 2240 0,00 20 000,00
зміни №5 від 

25.12.2014

62.02.1

Послуги щодо консультування стосовно  апаратного 

забезпечення (компютерної техніки) 2240 0,00 4 800,00
зміни №5 від 

25.12.2014

62.02.2

Послуги щодо консультування стосовно  систем і програмного 

забезпечення  (послуги щодо модернізації системи керування 

чергою ) 2240 0,00 10 200,00
зміни №5 від 

25.12.2014

 62.03.1

Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(Адміністрування серверів ) 2240 0,00 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

 62.03.1

Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 

(Адміністрування серверів ) 2240 0,00 70 000,00

зміни №2 від 

01.10.2014; №4 

від 19.12.14

 63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги 

щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою (Послуги з користування  Ліга:Закон) 2240 14 400,00 0,00

 38.11.1

Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного 

використовування (Послуги з вивезення та знешкодження 

(захоронення) твердих побутових відходів ) 2240 14 920,93 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

 33.19.1 

 Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 

(Послуги з технічного обслуговування вузла обліку тепла) 2240 9 950,00 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.



 68.20.1

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нерухомості  (Плата за оренду приміщення та 

страхування орендованого приміщення) 2240 254,07 0,00
зміни №3 

06.11.2014р.

 18.12.1

Послуги щодо друкування, інші (надання статистичної 

інформації у вигляді статистичних бюлетенів, статистичних 

збірників, комплексних збірників) 2240 0,00 2 726,40
зміни №2 від 

01.10.2014

81.21.1

Послуги щодо загального очищування будівель (послуги з 

прибирання приміщень райдержадміністрації) 2240 0,00 58 552,23

зміни №2 від 

01.10.2014; №4 

від 19.12.14

63.99.1

Послуги інформаційні, інші (розміщення інформації на 

спеціальних конструкціях) 2240 0,00 0,00

зміни №2 від 

01.10.2014; №3 

від 06.11.2014

33.14.1

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 

устатковання» (ремонт автоматичного шлагбауму) 2240 0,00 825,00
зміни №4 від 

19.12.14

33.14.1

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 

устатковання ( технічне обслуговування систем 

кондиціонування) 2240 0,00 2 578,04
зміни №4 від 

19.12.14

частина 2240 262 144,11 430 612,01  

 64.99.1 Послуги фінансові (сплата пені) 2800 2 000,00 0,00

Судовий збір 2800 2 000,00

Разом по 2800 4 000,00 0,00

  49.31.2

Послуги міського та приміського пасажирського наземного 

транспорту, інші (Проїздні квитки для службових роз"їздів ) 2250 7 715,00 0,00

Разом по 2250 7 715,00 0,00

  35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

(теплопостачання ) (відшкодування за теплопостачання в 

орнедованих приміщеннях) 2271 43 311,02 0,00



 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  (Пара та 

гаряча вода; постачання пари та гарячої води ) 2271 105 619,78

Разом по 2271 148 930,80 0,00

 36.00.2

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (Оплата 

водопостачання та водовідведення ) 2272 11 865,60 0,00

Відшкодування водопостачання в орендованих приміщеннях 2272 608,11 0,00

Разом по 2272 12 473,71 0,00

 35.11.1

Енергія електрична (відшкодування за електроенергію в 

орендованих приміщеннях ) 2273 28 370,81 0,00

 35.11.1 Енергія електрична (Енергія електрична) 2273 58 237,88

Разом по 2273 86 608,69 0,00

 18.12.14; 

22.29.26; 

58.19.11

 Послуги щодо друкування, інші (Подяки, вітальні листи, 

папки) ) 2282 19 920,00 0,00

 85.59.13 Послуги освітянські, інші (Підвищення кваліфікації працівників ) 2282 1 500,00 0,00

  56.29.2; 

56.10.1 Послуги їдалень (обслуговування делегацій) 2282 69 000,00 0,00

  38.11.2

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 

використовування (Оренда та обслуговування мобільних 

туалетних кабін при проведенні ярмарок та заходів ) 2282 39 600,00 0,00

Разом по 2282 130 020,00 0,00

 26.20.1

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Сервер, 

персональні комп"ютери, монітори, лазерні принтери, сканери, 

зчитувач документів, тощо) 3110 0,00 99 000,00



 26.70.1

Устатковання фотографічне та частини до нього (Камери 

цифрові ) 3110 0,00 19 750,00

 28.99.3

Машини й устатковання спеціальної призначеності (Пристрій 

для знищення документів) 3110 0,00 6 000,00

 28.25.12 Установки для кондиціювання повітря (Кондиціонер ) 3110 0,00 41 000,00

 28.23.2

Частини та приладдя до іншої конторської/офісної техніки 

(Комплект картриджів Minolta MC24xx(c/M/Y) 3110 0,00 12 800,00

 28.23.2

Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

(Багатофункціональний пристрій ) 3110 0,00 21 450,00

Разом по 3110 0,00 200 000,00

Капітальний ремонт  теплотраси із заміною труб на технічному 

поверсі  будівлі  Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації  за адресою м. Київ,  вул. Маршала Тимошенка, 16 3132 0,00 100 000,00

Разом по 3132 0,00 100 000,00

Всього 721 898,31 833 327,01
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  25.12. 2014р. №_ 1/7 _

Голова комітету з конкурсних торгів _____________________

(підпис)

М.П.

Сектретар комітету з конкурсних торгів _____________________

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності       . І.О.Коваль

(ініціали та прізвище)

О.К.Бойченко
(ініціали та прізвище)

Г.І.Погребівська


