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Додаток до річного плану закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік (із змінами)

Харківський апеляційний адміністративний суд, 34331173
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) ________________________________________

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для

бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Кредиторська заборгованість за 2014 рік 2210 56 104,22

14.12.3 Одяг робочий, інший 2210 20 000,00
16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з деревини 2210 70 000,00

Папір некрейдований(Крафт-папір і картон, некрейдовані; крафт-папір 
17.12.4 мішковий, крепований або гофрований) 2210 1 100,00
17.12.7 Папір і картон оброблені 2210 1 300,00

Вироби канцелярські, паперові (Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські вироби, паперові чи картонні, 
Папір для писання, друкування,Конверти, листівки поштові закриті,Книжки 

17.23.1 записні, блокноти для записі) 2210 199999,00
-

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 49999,00
Солі інших металів,зокрема вода дистильована, амальгами, крім амальгам 

20.13.5 дорогоцінних металів 2210 1000,00 -

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та 
20.30.2 друкарські чорнила 2210 1000,00 -

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 2210 19000,00
20.52.1 Клеї (клей для лінолеуму) 2210 4630,00
20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові 2210 1000,00
20.60.1 Волокна синтетичні та штучні (нитки) 2210 8500,00
21.20.1 Ліки, з умістом пеніциліну та інших антибіотиків 2210 1000,00
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2210 500,00

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з 
22.19.6 твердої гуми) 2210 2000,00 —

22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми 2210 1000,00 —

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові 2210 7000,00



Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові (Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, 

22.23.1 жалюзі та подібні вироби і їхні частини, пластмасові) 2210 1808,00
-

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (Приладдя канцелярське або шкільне 
22.29.2 пластмасове) 2210 8100,00 —

Вироби абразивні (Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й подібні 
23.91.1 вироби) 2210 900,00

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у.(матеріали фрикційні для гальм, 
23.99.1 зчеплення) 2210 1000,00 —

25.21.1 Радіатори центрального опалення з неелектричним нагрівом 2210 20000,00
Вироби ножові та столові прибориі (Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

25.71.1 пристрої для заточування олівців і леза до них, ножі канцелярські) 2210 1000,00 —

25.72.1 Замки та завіси 2210 500,00

25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок 2210 700,00
Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом 

25.73.4 чи без нього, або до верстатів 2210 2500,00
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 2210 280,00
25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 2210 1000,00

Вироби для ванн і кухні, металеві
25.99.1 Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-технічні вироби та їхні частини 2210 5000,00 —

Вироби з недорогоцінних металів, інші(Лотки та підставки на папір,Фурнітура 
до швидкозшивачів або папок, канцелярські скріпки та подібні канцелярські 

25.99.2 вироби, металеві грати з недорогоцінних металів) 2210 2000,00
-

Машини автоматичного обробляння інформації цифрові (Комп'ютери та 
26.20.1 периферійні пристрої(принтери,клавіатура, миші,флешки, та інше) 2210 74199,00 —

Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв'язку; 
26.30.2 відеофони 2210 2000,00 —

26.30.3 Частини електричної апаратури для телефонного чи телеграфного зв'язку 2210 36100,00
26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення 2210 10000,00

Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; 
27.11.5 дроселі та котушки індуктивності, інші 2210 15000,00 _

27.12.3 Пульти, панелі та інші основи 2210 2600,00
27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них 2210 17100,00
27.40.2 Лампи та світильники(Ліхтарі електричні портативні) 2210 230,00
27.40.3 Лампи та світильники, інші 2210 2600,00
27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини 2210 450,00

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн 
28.14.1 і подібних виробів 2210 7500,00 _

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати( Фільтри мастильні, 
28.29.1 паливні та всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього згоряння) 2210 5000,00
31.09.1 Меблі металеві, н. в. і. у. 2210 2500,00



32.91.1 Мітли та щітки 2210 2000,00
Вироби, інші, н.в.і.у. Ручки кулькові; ручки та маркери; олівці механічні 

32.99.1 цангові чи гвинтові 2210 2000,00 -

58.11.1 Книжки друковані 2210 11000,00
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210 20000,00

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друкованіі (Продукція 
друкована різна (листівки поздоровні,Марки поштові, гербові чи подібні нові; 

58.19.1 гербовий папір) 2210 15300,78
-

РАЗОМ ПО КЕКВ 2210 2210 715500,00

Кредиторська заборгованість за 2014 рік 2240 211418,30
Послуги щодо друкування, інші (друк бухгалтерських бланків,податкових 

18.12.1 форм, документів суворої звітност) 2240 5000,00 -

Послуги палітурні та послуги, пов'язані з оправлянням (переплетення та 
кінцеве оброблення книг, брошур, журналів,скріплювання, склеювання, 

18.14.1 ламінування) 2240 5000,00
-

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності 
(інших машин і устатковання спеціального призначення-маркувальна машинка; 

33.12.1 холодильного та повітроочисного устатковання) 2240 30999,00
-

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного 
33.13.1 устатковання 2240 9600,00 —

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання 
33.14.1 професійної призначеності 2240 5000,00 —

33.19.1 Ремонтування іншого устатковання 2240 5000,00 _

Монтування електричного устаткування (апаратури керування та розподіляння 
33.20.5 електроенергії,обладнання зв'язку) 2240 17800,00 —

37.00.1 Послуги каналізаційні (технічний огляд і чищення стічних труб) 2240 10000,00 —

38.11.2 Відходи безпечні; послуги щодо збирання безпечних відходів 2240 10000,00

38.12.1 Збирання небезпечних відходів(утилізація, знищення ртутьвміщуючих ламп) 2240 10000,00
Послуги з обробляння та розміщування небезпечних відходів(утилізація 

38.22.1 ртутьвміщуючих ламп) 2240 10000,00 —

Роботи електромонтажні (монтаж електричних систем в будівлях і 
спорудах,електропроводки та електроарматури, телекомунікаційної проводки, 

43.21.1 протипожежної сигналізації, охоронної сигналізації) 2240 10000,00
-

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та 
43.22.1 кондиціювання повітря 2240 23600,00 -

43.99.9 Роботи будівельні спеціалізовані, н. в. і. у. 2240 10000,00 _



Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (механічний, електричний тощо, регулювання та 
балансування коліс установлення та заміну шин, установлення частин і 

45.20.1 приналежностей) 2240 20000,00
-

Ремонтування кузова інших автотранспортних засобів і подібні послуги 
(ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення фарбового покриву, 

45.20.2 встановлення сигналізації,ремонтування після зіткнення) 2240 10000,00
-

45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги 2240 10000,00
Послуги посередників щодо оптової торгівлі комп'ютерами, програмними 
засобами, електронним і телекомунікаційним устаткованням та іншим 

46.14.1 конторським/офісним устаткованням 2240 5000,00
-

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг 
(надання спеціальних послуг, пов'язаних з рекомендованими відправленнями 

53.10.1 чи з відправленнями з оголошеною цінністю, поповнення авансової книжки) 2240 20000,00
-

Послуги поштові та кур'єрські, інші (доставки поштових відправлень у вигляді 
листів, посилок і бандеролей, що їх здійснюють фірми, крім служб 

53.20.1 національної пошти) 2240 10000,00
-

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 2240 5000,00

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним 
58.29.5 забезпеченням ( реєстр судових рішень,ліга-закон) 2240 62300,00 -

Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування (послуги з 
61.10.1 телеф.зв"язку,підключення телефонних номерів,телефонізація) 2240 30000,00 -

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші 2240 10000,00
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій 
(розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного 

62.01.1 забезпечення, задач бухгалтерського обліку на ПЕВМ) 2240 10000,00
-

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 
(планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які 
поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні 

62.02.2 технології) 2240 40000,00
-

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, 
інші, н. в. і. у. (інсталяцію програмного забезпечення, які не пов'язані із 

62.09.2 торгівлею комп'ютерною технікою) 2240 60000,00
-

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення 

63.11.1 інформаційно-технологічною інфраструктурою 2240 5000,00
-

65.11.1 Послуги щодо страхування життя 2240 10000,00
Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників 

65.12.2 автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) 2240 1000,00 —

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 2240 10000,00 _



68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості 2240 100,00 _

71.11.2 Послуги архітектурні щодо будівель 2240 5000,00
Послуги інженерні консультаційні (Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

71.12.1 геодезії, надання послуг технічного консультування) 2240 50000,00 —

Послуги рекламних агентств (створення та розміщення оголошень в газетах, у 
періодичних виданнях, створення стендів та інших демонстраційних поверхонь 

73.11.1 і сайтів) 2240 5000,00
-

74.10.1 Послуги щодо проектування спеціалізовані 2240 5000,00

74.30.1 Послуги щодо письмового та усного перекладів 2240 3500,00
Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. 

74.90.1 в. і. у. 2240 86,70 -

Послуги систем безпеки ( контроль електронних систем безпеки, таких як 
охоронна та пожежна сигналізація, у т.ч. їх установлення й технічне 

80.20.1 обслуговування) 2240 99999,00
-

81.29.1 Послуги щодо дезінфікування та винищування шкідників 2240 5000,00
Послуги щодо оформлювання документів та інші спеціалізовані допоміжні 

82.19.1 конторські/офісні послуги 2240 5000,00 —

82.99.1 Послуги комерційні допоміжні різні, інші, н. в. і. у. 2240 5000,00
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання ( ремонт 
електронного устатковання, такого як комп'ютери, та інше периферійне 

95.11.1 устатковання, заправлення та регенерацію картриджів ) 2240 99999,00
~

95.12.1 Ремонтування комунікаційного устатковання 2240 99999,00
ДСТУ БД. 1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту 2240 199999,00
РАЗОМ ПО КЕКВ 2240 2240 1275400,00

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 2282 12000,00
всього 2002900,00


