
№/№ Предмет  закупівлі Код КЕКВ 

для 

бюджетних 

коштів 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі в грн.

Процедура 

закупівлі 

Орієнтортв

ний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка 

1 Техобслуговування та ремонт автомобілю  і маловантажних авто засобів ( 

ДК 016:2010: 45.20.1);  ДК 021:2015:  50112000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування автомобілів  (Послуги з технічного 

обслуговування автомобіля ТОВ «УзДЕУ»-Україна»)

2240 280,00

2

Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у 

спеціалізованих магазинах за  кодом ДК 016-2010: 45.32.1 ; Запасні частини 

до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів ДК 

021:2015: 34330000-9 (витартні матеріали до автомобілю) 

2210 542,00

3 ДК 016:2010 – 58.14.1 журнали та періодичні видання друковані за кодом ДК

021:2015- 22212000-9 періодичні видання (забезпечення передплати

періодичних вітчизняних видань Централізованої бібліотечної системи

Оболонського району)

2210 52 000,00 електронні 

закупівлі 

4 Послуги паркувальних майданчиків (ДК 016-2010:52.21.24) Надання послуг 

щодо обслуговування автомобіля (стоянка,медогляд водія, щоденна 

перевірка автомобіля) КП «АТП Оболонського району» 

2240 7 824,96

5
ДК 016-2010: 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 

відходів; 90511200-4 - послуги зі збирання побутових відходів (вивіз ТВП)

2240 4 890,00

6 ДК 021-2015: 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

персональних комп’ютерів; Послуги щодо ремонту, заправці та технічному

обслуговуванню (ТО) оргтехніки (33.13.1) Послуги з монтажу, технічного

обслуговування і ремонту апаратури приймальної, записувальної та

відтворювальної звуку і зображення; ТОВ «Інформаційно-Транспортна

система»

2240 2 900,00

ДОДАТОК до річного плану закупівель за П-кв.  2016 року  № 2

Управління культури,туризму та охорони культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації  37445495



7 продовження капітального ремонту бібліотеки ім. С.Чекаліна для дітей

Централізованої бібліотечної системи Оболонського району м. Києва

(встановлення вхідної групи, електромонтажні, сантехнічні та

загальнобудівельні роботи) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 38

(ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013).

3110 538 447,00 електронні 

закупівлі 

8 Продовження капітального ремонту центральної районної бібліотеки для

дітей ім. А.Гайдара Централізованої бібліотечної системи Оболонського

району м. Києва (встановлення вхідної групи, заміна вікон, часткова заміна

системи опалення) за адресою: 04213, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 51-

б (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013).

3110 438 340,00 електронні 

закупівлі 

9 Послуги щодо дезінфікування шкідників (ДК 016-2010: 81.29.11); Послуги з

дератизації ДК 021-2015: 90923000-3 (Послуги з дератизації; КП

«Профдезинфекція»)

2240

              2 902,14  

10

ДК 021-2015:80000000-4 Послуги у сфері освіти та навчання; Послуги 

освітянські (навчання спеціалістів у сфері здійснення публічних закупівель 

згідно із затвердженою програмою підготовки спеціалістів).

2240

              1 300,00  

11 Придбання чекової книжки 2110                    30,00  

12

ДК 016-2010: 17.23.1 «Вироби канцелярські, паперові»; за кодом  ДК 021-

2015: 22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 

книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби 

(канцелярські товари для закладів культури Оболонського району) 

2110

            43 955,58  

електронні 

закупівлі 

13 капітальний ремонт (заміна вікон та ремонт даху) - підготовка до осінньо-

зимового періоду Дитячої музичної школи № 39; за кодом ДК 016-2010:

41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція,

капітальний і поточні ремонти); за кодом ДК 021-2015: 45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація; – за адресою: м. Київ, вул. 

Червонофлотська, 18 (вул. Максименка Федора, 18),

3110

            97 667,20  

електронні 

закупівлі 

14

за кодом ДК 016-2010: 33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування

іншого електричного устаткування»; за кодом ДК 021-2015: 50410000-2  

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,

випробувальних і контрольних приладів (Послуги з надання вимірювальних

та випробувальних робіт електроустаткування та електроприладів у

закладах культури Оболонського району)

2240

              7 099,00  

електронні 

закупівлі 



15 за кодом ДК 016-2010: 17.23.13 «Журнали реєстраційні, бухгалтерські

книги, швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські вироби, паперові чи

картонні»; за кодом ДК 021-2015: 22822000-8 Формуляри (поліграфічна 

продукція для бібліотечної  роботи ) 

2110

            12 599,00  

електронні 

закупівлі 

16 за  кодом ДК 016-2010: 20.41.3 «Мило, засоби мийні та для чищення»; за 

кодом  ДК 021-2015: 39224300-1  «Мітли, щітки та інше прибиральне 

приладдя»  (господарські товари для закладів культури Оболонського 

району) 

2110

            33 813,49  

електронні 

закупівлі 

17

за кодом ДК 016-2010: 17.23.1 «Вироби канцелярські, паперові»; ДК 

021:2015 – 30197630-1 – папір для друку. Папір для друку (офісний)

формату А4 – 80 г/м, папір для використання в копіювальній техніці та

принтерах, для закладів культури Оболонського району м.Києва, 

2110

            24 210,00  

електронні 

закупівлі 

18

за кодом ДК 016-2010: 20.59.52-50.00 Препарати та заряди для

вогнегасників, гранати заряджені вогнегасні; за кодом ДК 021-2015:

24951230-6 заряди для вогнегасників (Технічне обслуговування та

перезарядка вогнегасників у закладах культури Оболонського району)

2240

            10 200,00  

електронні 

закупівлі 

19

Роздрібна торгівля частинами та приладдям до автотранспортних засобів у 

спеціалізованих магазинах за  кодом ДК 016-2010: 45.32.1 ; Запасні частини 

до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів ДК 

021:2015: 34330000-9 (витартні матеріали до автомобілю) 

2210

              3 943,00  

20 Техобслуговування та ремонт автомобілю  і маловантажних авто засобів ( 

ДК 016:2010: 45.20.1);  ДК 021:2015:  50112000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування автомобілів  

2240

              1 691,00  

21 за  кодом ДК 016-2010: 20.41.3 «Мило, засоби мийні та для чищення»; за 

кодом  ДК 021-2015: 39224300-1  «Мітли, щітки та інше прибиральне 

приладдя»  (господарські товари для ДШМ-5) 

2210

            12 399,00  

електронні 

закупівлі 

22 за  кодом ДК 016-2010: 17.23.1 «Вироби канцелярські, паперові»; за кодом  

ДК 021-2015: 22800000-8 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, формуляри та інші друковані вироби, паперові та картонні 

(канцелярські товари) 

2210

            10 500,00  

електронні 

закупівлі 



23  ДК 016-2010: 62.02.20 Послуги щодо консультування стосовно систем 

програмного забезпечення ;ДК 021-2015:  72212443-6 послуги з розробки 

програмного забезпечення для бухгалтерського обліку (Пакети оновлення 

для комп.програми "М.Е.Dok")

2240

              1 500,00  

Разом:        1 309 033,37  

                               Голова комітету з конкурсних торгів   Г.П.Малигіна

                                 Секретар комітету з конкурсних торгів Л.М.Терехова 


