
Уточнення до Додатоку до річного плану закупівель/  
річний план закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель  
на    2016 рік 

Одеська національна наукова бібліотека 02226151  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

грн. 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
19.20.2-паливо 

рідинне та газ;оливи 
мастильні  

09132000-3-паливо 

2210 20042,00 
(Двадцять тисяч 
сорок дві грн.00 

коп.)  

- - Спеціальний фонд 

22.21.4-пластини, 
листи, плівка, 

фольга, стрічки з 
продуктів 

полімерізації, інші 
1952000-7-

пластмасові вироби 
30192320-0- стрічка 

для принтерів  

2210    11256,00                   
( Одинадцять тисяч 

двісті п’ятдесят  
шість  грн. 00 коп.) 

- - Спеціальний фонд 

17.12.7-папір і 
картон оброблені 

22820000-4-паперові 
чи картонні 
реєстраційні 

журнали, 
бухгалтерські книги 

, швидкозшивачі, 
бланкі та інше 

2210 1984,00 
( Одна тисяча 

дев’ятсот чотири 
вісімдесят грн. 00 

коп.) 

- - Спеціальний фонд 

22.29.2-Вироби 
пластмасові інші, 

н.в.і.у 
79520000-7-гумові 

та пластмасові 
матріали. 

2210 8652,00 
(Сім тисяч вісімсот 
сімдесят дві грн.00 

коп.) 

  Спеціальний фонд 

28.29.2-Устакування 
для миття, 

наповнювання, 
пакування та 

обгортання пляшок 
або іншої тари: 
вогнегасники, 

пульверизатори, 
машини паро 
струминні та 

піскоструминні; 
прокладки. 
35111300-8-
Аварійне та 

охоронне 
обладнання. 

2210 5760,00 (П’ять 
тисяч сімсот 

шістдесят грн. 00 
коп.) 

  Спеціальний фонд 



      
Всього за КЕКВ 

2210 
 47694,00 

(Сорок сім тисяч  
шістсот дев’яносто  

чотири  грн. 00 
коп.) 

   

18.14.1-Послуги 
палітурні та 

послуги, пов’язані з 
оправлянням 

79971200-3-Різні 
ділові та пов’язані з 

діловою сферою 
послуги 

2240 18 000,00 
(Вісімнадцять 

тисяч грн. 00 коп.) 

  Загальний фонд 

29.23.9-Послуги ТО 
та ремонту 

вентиляційних 
установок 

50730000-1-Послуги 
з ремонту і ТО 

будівельних 
конструкцій 

2240 5250,00                      
( П’ять тисяч двісті 

п’ятдесят грн. 00 
коп.) 

  Загальний фонд 

43.21.1-Роботи 
електромонтажні 

45310000-3-
Будівельно-

монтажні роботи 

2240 3560,00   Загальний фонд 

64.10.4-послуги 
зв’язку Інтернетом 

провідними 
мережами 

72411000-4- 
Інтернет - послуги 

 

2240 5640,00 
( П’ять тисяч 

шістсот сорок грн. 
00 коп.)  

- - Загальний фонд 

61.10.1-послуги 
щодо передавання 

даних та 
повідомлень 
64210000-1-

телекомунікаційні 
послуги 

2240 10 200,00 
Десять тисяч двісті 

грн. 00 коп.) 

- - Загальний фонд 

38.11.2-послуги зі 
збирання побутових 

відходів 
90511200-4-послуги 
у сфері поводження 

зі сміттям та 
відходами 

2240 12 120,00 
(дванадцять тисяч 

сто двадцять грн. 00 
коп.) 

- - Загальний фонд 

33.12.1-ремонт і 
технічне 

обслуговування 
машин і 

устаткування 
50750000-7-послуги 

з ремонту і 
технічного 

обслуговування 
будівельних 
конструкцій 

2240 6007,20 
( Шість тисяч грн. 

00 коп.) 

- - Загальний фонд 



 
62.09.2-інша 

діяльність у сфері 
інформаційних 
технологій та 
комп’ютерних 

систем 
48412000-9-пакети 

програмного 
забезпечення  для 

підготовці 
податкової звітності 

2240 1770,00 
 (Одна тисяча 

сімсот сімдесят грн. 
00 коп.) 

- - 
 

Загальний фонд 

80.20.1-послуги 
систем безпеки; 

   79710000-4-
охоронні послуги 

2240 7200,00 
(Сім тисяч двісті 

грн..00 коп.) 

- - Загальний фонд 

65.12.1-послуги 
щодо страхування 

від нещасних 
випадків і 

страхування 
здоров’я 

66512000-2-послуги 
зі страхування від 

нещасних випадків і 
страхування 

здоров’я 

2240 2442,00 
( Дві тисячі 

чотириста сорок дві 
грн. 00 коп.) 

- - Загальний фонд 

84.24.1-послуги у 
сфері громадського 

порядку та 
громадської безпеки 
7524200-4-послуги 

із забезпечення 
громадської 

безпеки, охорони 
правопорядка та 

громадського 
порядку   

2240 153900,00 
( Сто п’ятдесят три 

тисячі дев’ятсот 
грн. 00 коп.) 

- - Загальний фонд 

43.21.1-роботи 
електромонтажні, 

45310000-3-
будівельно-

монтажні роботи 

2240 8501,14 
(Вісім тисяч п’ятсот 

одна грн. 14 коп. 

- - Загальний фонд 

69.10.1-послуги 
юридичні 

79111000-5юридичні 
послуги 

2240 15000,00 
(п’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

  Спеціальний фонд 

74.90.1-Послуги 
щодо надання 
професійної та 

технічної допомоги 
та консультаційні, 

н.в.і.у. 
72261000-2-Послуги 
з програмування та 

консультаційні 
послуги з питань 

програмного 
забезпечення 

2240 3500,00                      
( Три тисячі п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

  Загальний фонд 



85.59.1 
80531200-7 

2240 1600,00 (Одна 
тисяча шістсот грн. 

00коп.) 

  Загальний фонд 

53.20.1-Послуги 
поштові та 

кур’єрські,інші 
64120000-3-Поштові 

та кур’єрські 
послуги 

2240 1000,00 (Одна 
тисяча грн. 00 коп.) 

  Загальний фонд 

33.12.1-
Ремонтування та 

технічне 
обслуговуваня 

машин і 
устаткування 
спеціальної 

призначеності 
50413200-5-Послуги 

з ремонту і 
технічного 

обслуговування 
протипожежного 

обладнання 

2240 4002,00 (Чотири 
тисячі дві грн. 00 

коп.) 

  Загальний фонд 
Спеціальний фонд 

95.11.1-
Ренмонтування 
комп’ютерів і 
периферійного 
устаткування 

50313000-2-Ремонт, 
технічне 

обслуговування 
персональних 
комп’ютерів, 

офісного, 
телекомунікаційного 
та аудіовізуального 

обладнання 

2240 3450,00                     
( Три тисячі  

чотириста п’ятдесят 
грн. 00 коп.) 

  Загальний фонд 

Всього за КЕКВ 
2240 

          263135,34 
( Двісті шістдесят 
три     тисячі сто 
тридцять  п’ять  

грн.. 34 коп.) 

   

58.11.1-Книжки 
друковані 

22110000-1-
Друковані книги, 

брошури та 
проспекти 

3110 14041,00                    
( Чотирнадцять 

тисяч сорок одна  
грн.. 00 коп.) 

  Спеціальний фонд 

58.14.1-Журнали та 
періодичні видання 

друковані 
22200000-2-Газети, 

періодичні 
спеціалізовані та 
інші періодичні 

видання і журнали 

3110 2637,26                      
( Дві тисячі 

шістсот тридцять 
сім грн. 26коп.) 

   

Всього за КЕКВ  
3110 

 16678,26 
(Шістнадцять 
тисяч шістсот 

   



сімдесят вісім  грн. 
26  коп.) 

 


