
Річний план закупівель,що здійснюється без
проведення процедур закупівель

Предмет закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

Код 2272 Оплата водопостачання та водовідведення       5220,00

2272 5220

Код 2273  Оплата   електроенергії                                      33762,00

2273 33762

Код 2274 Оплата природного газу                                    134025,00

2274 134025

Код 2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар    95413,00                                                             

2210 2800

2210 400

На 2016 рік (із змінами)

 Збаразька міська рада Тернопільської області, 04058404
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтований 
початок 

процедури 
закупівлі

ДК 021:2015      Послуги у сфері 
водовідведення та питна вода     

90400000-1  41110000-3

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Електрична 
енергія    09310000-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Природний газ      
09123000-7

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015   Газети,періодичні 
спеціалізовані та інші періодичні 
видання і журнали    22200000-2

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Вітальні листівки 
  22320000-9

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”



2210 2000

2210 3000

2210 1000

2210 200

ДК 021:2015 Гумки  30192100-2
2210 50

2210 150

2210 50

2210 100

2210 150

2210 47000

2210 800

2210 400

ДК 021:2015      Марки     
22410000-7

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Паперові чи 
картонні реєстраційні 
журнали,бухгалтерські 
книги,швидкошивачі,,бланки та 
інші канцелярські вироби   
22800000-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Газетний 
папір,папір ручного 
виготовлення та   інший 
некрейдовий папір або картон 
для графічних цілей  22990000-6

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Кулькові ручки     
30192121-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Олівці      
30192130-1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Точила для 
олівців   30192133-2

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Коректори     
30192160-0

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     
Скоби,кнопки,креслярські 
кнопки    30197100-7

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Бензин      
09132000-3

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Мастильні оливи 
та мастильні матеріали      
09211000-1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Трансмісійні 
мастила      09211900-0

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”



2210 50

2210 50

2210 5000

2210 2000

2210 300

2210 500

2210 1000

2210 713

2210 5000

2210 6000

2210 2000

2210 500

2210 10000

2210 2000

ДК 021:2015     Канцелярські 
скріпки   30197220-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Степлери     
30197320-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Папір для друку   
  30197630-1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Конверти    
30199230-1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Календарі   
30199792-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Флеш-пам”ять   
30234600-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Світильники  
31521000-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Люмінісцентні 
лампи     31532900-3

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Автомобільні 
шини     34351100-3

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Шпаклівки    
44831200-6

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Фарби   44810000-
1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Розчинники   
44832000-1

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Будівельні 
матеріали   44111000-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015    Мийні засоби   
39831200-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”



2210 500

2210 1000

2210 200

2210 500

2240 5000

2240 500

2240 700

2240 500

2240 1200

2240 15000

2240 13100

ДК 021:2015     Ручні 
інструменти різні     44512000-2

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Навісні та врізні 
замки різні     44521000-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Болти та шурупи  
  44531510-9

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Мітли,щітки та 
інше господарське приладдя     
39224000-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

Код 2240    Оплата  послуг (крім комунальних)               36000,00                                                                  
      
ДК 021:2015      
Телекомунікаційні послуги    
64200000-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Електронні 
інформаційні послуги     
64216200-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Банківські 
послуги    66110000-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Послуги зі 
страхування транспортних 
засобів    66514110-0

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Послуги зі 
збирання сміття     90511000-2

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Охоронні 
послуги    79710000-4

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Технічне 
обслуговування і ремонт 
комп”ютерного обладнання    
50312000-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

Код 3110  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  30000,00                                        
                    



3110 18000

3110 9000

3110 3000

Код 3132    Капітальний ремонт інших об”єктів                   400000,00                                                            

3132 400000

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.01.2016 року №01 
Зміни до річного плану затвердженні рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.02.2016 року №02
Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

ДК 021:2015      
Столи,серванти,письмові столи 
та книжкові шафи  39120000-9

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Персональні 
комп”ютери  30213000-5

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015      Лазерні 
принтери  30232110-8

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

ДК 021:2015     Капітальний 
ремонт і реставрація  45453000-7

п.п.5 п.1 ст.4 ЗУ “Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності”

(підпис)

(підпис)
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