
      

     ЗАТВЕРДЖ
ЕНО 

     Наказ 
Міністерств
а 

     економічног
о розвитку і 

     торгівлі 
України 

     15 вересня 
2014 року 
№1106 

      

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами*), що здійснюються без проведення процедури закупівель, на 2015 рік 

      

Національний музей "Меморіал пам"яті жертв голодоморів в Україні" 
     станом на 

27.08.2015 
Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 
(для 
бюджет
них 
коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівель 

Процед
ура 
закупівл
і 

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 



загальний фонд 
код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
 реконструкція Національного музею «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні» по вул.Лаврській, 3 у м.Києві 

3142 878 106,00 
(Вісімсот 
сімдесят 
вісім тисяч 
сто шість 
грн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ 
146 351,00 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної 
призначеності                                        33.12.1 

2240 11731,00 
грн. 
(Одинадцят
ь тисяч 
сімсот 
тридцять 
одна грн. 
00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 
1955,17 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Енергія електрична                               35.11.1 2273 225000,00 
(двісті 
двадцять 
п'ять тисяч 
грн., 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
37500,00 
грн. 
(тридцять 
сім тисяч 

    Додаткова 
угода б/н 
26.01.2015 
р. до 
Договору від 
15.04.2014 
р. №31514-
Т114, (20%). 
Ч.6 ст.40 ЗУ 
"Про 
здійснення 



п'ятсот грн., 
00 коп.) 

державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води                                           35.30.1 

2271 148600,00 
(сто сорок 
вісім тисяч 
шістсот 
грн.) 

    Додаткова 
угода б/н від 
22.01.2015 
р. до 
Договору від 
15.04.2014 
р. №52/125, 
(20%). Ч.6 
ст.40 ЗУ 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Обробляння та розподілення води 
трубопроводами                                   36.00.2                                 
                  Послуги каналізації                               37.00.1 

2272 39200,00 
грн. 
(тридцять 
дев'ять 
тисяч двісті 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
6533,33 
грн. (шість 
тисяч 
п'ятсот 
тридцять 

    Додаткова 
угода №2 
від 
22.01.2015 
р. до 
Договору 
№09230/1-5-
06 від 
28.09.2010 
р., (20%). 
Ч.6 ст.40 ЗУ 
"Про 
здійснення 



три грн. 33 
коп.) 

державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 
відходів                                 38.11.6 

2240 2925,00 
(Дві тисяч 
дев'ятсот 
двадцять 
п'ять грн., 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
487,5 грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням 52.21.2 2240 900,00 
(дев'ятсот 
грн., 00 
коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень                                           61.10.1 

2240 13000,00 
(Тринадцят
ь тисяч 
грн., 00 
коп.) в т.ч. 
ПДВ 154,00 
грн. 

    Додаткова 
угода б/н від 
29.01.2015 
р. до 
Договору від 
29.03.2013 
р. Ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 



здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII.  

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 
технологій                         62.02.3                                    

2240 924,00 
(Девятсот 
двадцять 
чотири грн. 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
2952,33 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. 
у.                                           64.19.3 

2240 768,00 
(Сімсот 
шістдесят 
вісім грн.) в 
т.ч. ПДВ 
128,00 грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у 
лізинг нерухомості 68.20.1 

2240 7788,00 
грн. (Сім 
тисяч 
сімсот 
вісімдесят 
вісім грн. 00 
коп.) в т.ч. 
ПДВ 448 
грн. 00 коп. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 



Послуги щодо сторожування           80.10.12 2240 96000,00 
(Дев'яносто 
шість тисяч 
грн. 
00  коп.) в 
т.ч. ПДВ 
16000 грн. 
00 коп. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги систем безпеки                     80.20.1 2240 95727,00 
(Дев'яносто 
п'ять тисяч 
сімсот 
двадцять 
сім грн., 00 
коп.), в т.ч. 
15959,50 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо очищування, інші                81.29.1 2240 49804,00 
(Сорок 
дев'ять 
тисяч 
вісімсот 
чотири грн., 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
8300,67 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування             95.11.1 

2240 3996,00 ( 
Три тисячі 
дев'ятсот 
дев'яносто 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 



шість грн. 
00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 
666 грн. 00 
коп. 

здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

спеціальний фонд 
  2210         
Папір і картон оброблені                           17.12.7 2210 4700,00 

(чотири 
тисячі 
сімсот грн. 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
783,33 грн. 
(сімсот 
вісімдесят 
три грн. 33 
коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Вироби паперові та картонні, інші    17.29.1 2210 7671,00 
грн. (Сім 
тисяч 
шістсот 
сімдесят 
одна грн. 
00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 
1278,50 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні                19.20.2 2210 6400,00 
(Шість 
тисяч 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 



чотириста 
грн. 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
1066,67 
грн.  

"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Препарати пахучі, воску та інші засоби для 
чищення                                           20.41.4 

2210 4832,00 
грн. 
(Чотири 
тисячі 
вісімсот 
тридцять 
дві грн.) в 
т.ч. ПДВ 
805,33 грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Ліки                                                           21.20.1 2210 500,00 
(одна 
тисяча 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 166,67 
грн. (сто 
шістдесят 
шість грн. 
67 коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Вироби кріпильні та гвинтонарізні               25.94.1 2210 500,00 грн. 
(п'ятсот грн. 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
83,33 грн. 
(вісімдесят  

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 



три грн. 33 
коп.) 

від 10.04.14 
№1197-VII 

Вироби, інші, н.в.і.у                              32.99.5 2210 9098 грн. 
(дев'ять 
тисяч 
дев'яносто 
вісім грн. 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
1516,33 
грн.  

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Журнали та періодичні видання 
друковані                                                58.14.1 

2210 2000,00 (дві 
тисячі 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 333,33 
грн. (триста 
тридцять 
три грн. 33 
коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Марки поштові,гербові чи подібні нові                    58.19.14 2210 2000,00 (дві 
тисячі 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 333,33 
грн. (триста 
тридцять 
три грн. 33 
коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 



Послуги щодо друкування, інші                  18.12.1 2240 19 230,00 
(Дев'ятнадц
ять тисячі 
двісті 
тридцять 
грн. 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
3205,00 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Вогнегасники, пульверизатори та подібні механічні пристрої, 
крім призначених для використання в 
с/г                                28.29.2 

2240 2976,00 (дві 
тисячі 
дев'ятсот 
сімдесят 
шість 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 496,00 
грн. 
(чотириста 
дев'яносто 
шість грн. 
00 коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Ремонт та технічне обслуговування машин загального 
призначення                            33.12.1 

2240 3000,00 
грн. (Три 
тисячі 
гривень 00 
коп.), в т. ч. 
ПДВ 500,00 
грн. (п'ятсот 
грн. 00 коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 



Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів                                45.20.1 

2240 11945,00 
(Одинадцят
ь тисяч 
дев'ятсот 
сорок п'ять 
грн. 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
1990,83 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги міського та приміського пасажирського наземного 
транспорту, інші                                                           49.31.2 

2250 800,00 грн. 
(Вісімсот 
грн. 00 
коп.)  в т.ч. 
ПДВ 133,33 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 
універсальних послуг  53.10.1 

2240 500,00 
(п'ятсот 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 83,33 
грн.  

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші, н. в. і. 
у.             55.90.19 

2240 2000,00 (дві 
тисячі 
гривень 00 
коп.), в т.ч. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 



ПДВ 333,33 
грн. (триста 
тридцять 
три грн. 33 
коп.) 

здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень                                            61.10.1 

2240 5000,00 
грн. (П'ять 
тисяч. Грн. 
00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 
833 грн. 33 
коп. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення       62.02.2                                                   Послуги 
щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 
технологій                         62.02.3                                    

2240 17714,00 ( 
сімнадцять 
тисяч 
сімсот 
чотирнадця
ть грн. 00 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 
2952,33 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 63.99.1 2240 10988,00 
грн. 
(Чотири 
тисячі 
дев'ятсот 
вісімсот 
вісім грн. 00 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 



коп.) 831,33 
грн. 

від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо страхування 
автотранспорту                                      65.12.2 

2240 942,06 
(дев'ятсот 
сорок дві 06 
коп.), в т.ч. 
ПДВ 157 
грн. 01 коп.) 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги посередників щодо продажу рекламного 
місця                                       73.12.1 

2240 1486,00 
(Одна 
тисяча 
чотириста 
вісімдесят 
шість грн. 
00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 
247,67 грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги щодо очищування, інші           81.29.1  2240 45211,00 
грн. (Сорок 
п'ять тисяч 
двісті 
одинадцять 
грн.) в т.ч. 
ПДВ 
7535,17 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 



Послуги щодоблагоустрію теріторії            81.30.1 2240 2207,00 грн 
(Дві тисячі 
двісті сім 
грн.) в т.ч. 
ПДВ 367,83 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.        85.59.1 2240 6370,00 
(Шість 
тисяч 
триста 
сімдесят 
грн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ 
1061,67 
грн. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування             95.11.1 

2240 1998,00 
(Одна 
тисяча 
девятсот 
девяносто 
вісім грн. 00 
коп.) в т.ч. 
ПДВ 221,17 
грн. 00 коп. 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 
державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Послуги міського та приміського пасажирського наземного 
транспорту, інші                                                           49.31.2 

2250 2600 грн. 
(Дві тисячі 
шістсот грн. 
00 коп.)  в 

    ч. 1 ст. 2 
Закону 
України 
"Про 
здійснення 



т.ч. ПДВ 
333,00 грн. 

державних 
закупівель" 
від 10.04.14 
№1197-VII 

Голова комітету з конкурсних торгів _________________
_____ 

Ю.М. 
Лук'яненко 

М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів _________________

_____ 
Г.О. 
Сокиріна 

*Протокол засідання тендерного комітету №___ від  27 серпня 2015


