
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

1 2 4 5 6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210

( 30197630-1   папір для друку )                                                   _

( 58.19.14-00.00 ) Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий 

папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні 

папери, друковані                                                                                                                                          

( 22400000-4   Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати 

акцій, рекламні матеріали, каталоги та посібники   )                                     

_

(19.20.21-00.00) Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний 

бензин                                                                                                                                                                           

(  09132000-3 бензин;  09134200-9  дизельне паливо )                                             

_

( 58.14.19-0.00 ) Журнали та періодичні видання, друковані, інші                                                                                                                                                                                                   

( 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні 

видання і журнали )

_

Разом

Оплата послуг (крім комунальних) (+оплата інших 

комунальних послуг)
2240

(45.20.21-00.00) Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів (крім ремонтування електричної системи 

та кузова), звичайне                                                                                                           

(50112000-3  послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів)   

_

(65.12.11-00.00) Послуги щодо страхування від нещасних випадків                                                                                                                                                                                           

(66512100-3  послуги зі страхування від нещасних випадків)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
_

66516100-1 - (послуги зі страхування цивільної відповідальності 

власників автомобільного транспорту)
_

( 61.10.11-00.00 ) Послуги стаціонарного телефонного зв язку - 

доступ і користування                                                                                                                                                                   

( 64210000-1  послуги телефонного зв` язку та передачі данних)                                                                           

_

( 62.02.3 ) Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій                                                                                                                                                                         

( 72253000-3 Послуги з підтримки користувачів та з технічної 

підтримки)                                                       

_

( 64.19.30-00.00 )  Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. 

в. і. у.                                                                                                                                                                             

( 66110000-4 банківські послуги )                                                

_

( 61.10.49-00.00 ) Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 

мережами, інші                                                                                                                                                                         

( 72400000-4  Інтернет - послуги )                                                  

_

(62.09.20-00.00 ) Послуги у сфері інформаційних  технологій і 

стосовно комп ютерної техніки, інші, н.в.і.у.                                                                                                                          

( 72500000-0  послуги, пов` язані з комп`ютерними технологіями )                                                                       

_

(18.13.30-00.00) Послуги допоміжні, пов'язані з друкуванням                                                                                                                                                                                         

( 50312000-5  технічне обслуговування і ремонт комп ютерного 

обладнання)                                          

_

(53.20.19-00.00)  Послуги поштові та кур'єрські, інші, н. в. і. у.                                                                                                                                                                                                      

( 64100000-7 поштові та кур`єрські послуги)                                                 
_

(38.11.29-00.00) Збирання комунальних безпечних відходів, 

непридатних для вторинного використовування                                                                                                                                  

( 90511200-4 послуги зі збирання побутових відходів )                                                  

_

(75120000-3) Адміністративні послуги державних установ _

Разом

Інші видатки 2800

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

(35.30.11-00.00) Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води                                                                                                                                                                                           

( 09320000-8 пара, гаряча вода та пов`язана продукція )                                               

2271 _

20% від дог.2015р. 

Згідно п.6 ст.40  

Закону №  1197-VII

(36.00.11-00.00,  37.00.11-00.00) Вода природна, послуги каналізації                                                                                                                                                                                             

( 65111000-4 розподіл питної води; 90430000-0 послуги з 

відведення стічних вод )                                                                        

2272 _

(35.11.11-00.00)  Енергія електрична                                                                                                                                                                                                                                          

( 09310000-5 електрична енергія )                                                
2273 _

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгів України 15 вересня 

2014 року № 1106                                                                                                                                                                                                                                     

  ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на   2016 рік    (зміни)                                                                                                                                                                                       

                                                   Національна академія правових наук України                                 00065028

Очікувана вартість предмета закупівелі

2000                                                                                

(дві тисячі грн)

360                                                                                          

( триста шістдесят грн)

3

9600                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(дев ять тисяч шістсот грн )

3296                                                                                                                                                                                                                                                            

( три тисячі двісті дев яносто шість 

грн)

101800                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(сто одна тисяча вісімсот грн)

7704                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(сім тисяч сімсот чотири грн)

122400                                                             

(сто двадцять дві тисячі чотириста 

грн)

57392                                                           

(п`ятдесят сім тисяч триста дев яносто 

дві грн)

1000                                                                              

(одна тисяча грн)

3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( три тисячі шістсот грн)

12000                                                                        

(дванадцять тисяч грн)

720                                                                        

(сімсот двадцять грн)

660                                                                          

(шістсот шістдесят грн)

90100                                                                

(дев яносто тисяч сто   грн)

4176                                                                             

(чотири тисячі сто сімдесят шість грн)

1152                                                                           

( одна тисяча сто п ятдесят дві грн)

5040                                                                                   

(п ять тисяч сорок грн)

2000                                                                                                              

(дві тисячі грн)

37226,66                                                                   

(тридцять сім тисяч двісті двадцять 

шість грн 66 коп)

10300                                                                        

(десять тисяч триста грн)

94700                                                                               

(дев яносто чотири тисячі сімсот грн)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів   від   _17.03.__2016 р.__№ _1/5_

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________         Петришин О.В.


