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                   (зі змінами станом на 09.12.2015 року)

Апеляційний суд Тернопільської області, 02893456

Предмет закупівлі Примітки

1 2 4 5

2210 100000 протягом року

2210 62800 протягом року

2210 87550 протягом року

2210 20000 протягом року

2210 16000 протягом року

2210 12500 протягом року

36.00.11-00.00 Вода питна 2210 6110 протягом року

2210 63805 протягом року

2210 9000 протягом року

32.99.5 Вироби, інші (прапор з тумбою) 2210 5610 протягом року

2210 99900 протягом року

2210 500 протягом року

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві 2210 10000 протягом року

2210 15000 протягом року

2210 3140 протягом року

Погашення кредиторської заборгованості 2210 4400 протягом року

2210 23300 протягом року

2210 10450 протягом року

2210 6063 протягом року

2210 4476 протягом року

23.64.1Розчини будівельні (клей, піна) 2210 3798 протягом року
23.20.1 Вироби вогнетривкі (гіпсокартон) 2210 1113 протягом року
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 2210 6436 протягом року
21.20.24-60.00 Аптечка першої допомоги 2210 525 протягом року

2210 920 протягом року

25.71.11-15.00 Ножі столові 2210 120 протягом року

2210 5494 протягом року

2210 621 протягом року

   Штучна шкіра для оббивки дверей 2210 894 протягом року

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 
процедур закупівель  на 2015 рік 

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

установ)

Очікувана 
вартість предмета 
закупівлі, грн. (з 

ПДВ)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
закупівель

17.23.1  Вироби канцелярські, паперові 
(поштові конверти, папір для друкування, 
папки)
26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні 
(диски, флешки)
19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин)
58.14.1 Журнали та періодичні видання 
друковані
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення
Придбання засобів інформатизації 
(акумулятори, блоки безперебійного 
живлення)

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, 
інші (сейф, мішалка, металодетектори 
переносні, монтажка)
26.40.33-00.00 Відеокамери записувальні та 
інша відеозаписувальна й 
відеовідтворювальна апаратура

58.19.1  Послуги щодо видавання 
друкованої продукції, інші (марки поштові, 
марковані конверти)
25.72.14 Завіси, монтажна арматура, 
кріплення та подібні вироби до 
автотранспортних засобів, дверей, вікон, 
меблів, з недорогоцінних металів

25.72.12 Замки з недорогоцінних металів, 
інші
27.32.1  Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (вимикачі)

25.11.2 Вироби конструкційні металеві та 
їхні частини
27.40.15-70.00 Лампи ультрафіолетові чи 
інфрачервоні; лампи дугові
(випромінювачі бактерицидні)

27.40.15-30.00 Лампи газорозрядні 
люмінесцентні (крім ультрафіолетових і 
двоцокольних ламп)
23.41.1 Вироби господарські та 
декоративні керамічні (чайний набір, 
сервізи)

23.12.1 Скло листове сформоване та 
оброблене (дзеркало, скло візерункове)

Канцелярське приладдя  25.99.2, 32.99.1, 
20.59.3, 13.10.8, 20.30.2, 17.29.1
29.32.30-90.00 Частини та приладдя, інші 
(щітка для автомобіля)
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2210 2172 протягом року

2210 2194 протягом року

23.31.1 Плитка та плити керамічні 2210 228 протягом року

2210 420 протягом року

2210 3549 протягом року

2210 310 протягом року

2210 75 протягом року

2210 794 протягом року

Банер 2210 1920 протягом року

2210 804 протягом року

25.73.30-63.00 Викрутки 2210 727 протягом року

2210 3896 протягом року

2210 513 протягом року

2210 6080 протягом року

2210 510 протягом року

22.22.1Тара пластмасова 2210 4020 протягом року

2210 2120 протягом року

2210 180 протягом року

2210 552 протягом року

2210 640 протягом року

17.22.11-20.00 Папір туалетний 2210 4320 протягом року

2210 94 протягом року

2210 240 протягом року

2210 2130 протягом року

2210 1007 протягом року

2210 500 протягом року

2210 2060 протягом року

22.11.1 Шини та камери ґумові нові 2210 8800 протягом року
25.73.10-10.00 Лопати штикові та совкові 2210 196 протягом року

2210 40 протягом року

23.99.19-30.00 Суміші та вироби з тепло- і 
звукоізоляційних матеріалів (поролон)
23.13.11 Пляшки, банки, флакони та інші 
скляні вмістини, крім ампул; заглушки, 
накривки та інші скляні затички (кувшини 
скляні для води)

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; 
речовини антифризні готові (гальмівна 
рідина)
26.30.6 Частини приладів охоронної та 
пожежної сигналізації й подібної 
апаратури (акумулятор для сигналізації, 
антена)
23.42.10-50.00 Раковини, умивальники, 
ванни та інші санітарно-технічні керамічні 
вироби, н. в. і. у.
23.32.13-00.00 Труби керамічні, 
трубопроводи, водовідводи та фітинги до 
труб (хомути)
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та 
пружини 

17.12.1 Папір газетний, папір ручного 
виготовляння та інший некрейдований 
папір, або картон для графічних цілей 
(бланки) 

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 
(гратка, заглушки, ручки до вікон, 
арматура, сифони до унітазів)
22.29.29-10.00 Вироби, інші, з пластмаси 
чи інших матеріалів (вінки, табличка 
похоронні)
16.29.14-90.00 Вироби з деревини, інші 
(хрест, труна)
13.20.1 Тканини (крім спеціальних 
полотен) з натуральних волокон, крім 
бавовняних (покривало) 

13.92.29-57.00 Ганчірки, для миття підлоги, 
посуду, витирання пороху й подібні вироби 
для прибирання
17.12.20-90.00 Папір-полотно 
господарсько-побутової призначеності, 
інший (серветки)
20.41.43 Засоби полірувальні та креми для 
доглядання за меблями, підлогами, склом 
або металом
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу 
з вулканізованої ґуми (рукавиці гумові, 
пояс електромонтажника)

16.29.11-30.00 Інструменти, оправи та 
ручки до інструментів, частини та ручки до 
мітел або щіток, з деревини
16.29.25-00.00 Вироби з соломи, альфи чи 
інших матеріалів, придатних для плетіння; 
вироби кошикові та плетені вироби 
(віники)
22.29.23-90.00 Предмети господарської 
призначеності та предмети для туалету з 
пластмас, н. в. і. у. 
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові

22.19.3 Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої гуми
27.20.2 Акумулятори електричні та частини 
до них

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 
(леза для ножів)
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25.73.3 Інструменти ручні, інші 2210 1910 протягом року

2210 1099 протягом року

2210 185 протягом року

2210 1600 протягом року

32.91.1 Мітли та щітки 2210 141 протягом року

2210 240 протягом року

2210 45 протягом року

25.73.1 Інструменти, інші 2210 412 протягом року
27.40.2 Лампи та світильники 2210 565 протягом року

2210 1238 протягом року

2210 1203 протягом року

2240 50000 протягом року

2240 36000 протягом року

2240 76600 протягом року

2240 7200 протягом року

2240 43200 протягом року

2240 27800 протягом року

2240 28800 протягом року

2240 3200 протягом року

74.90.2 Оплата послуг з інформатизації 2240 53032 протягом року

2240 1668 протягом року

58.29.3 Легалізація комп’ютерних програм 2240 8000 протягом року

2240 40300 протягом року

2240 10200 протягом року

2240 19000 протягом року

43.31.1 Роботи штукатурні 2240 15000 протягом року
Погашення кредиторської заборгованості 2240 35900 протягом року

2240 10000 протягом року

2240 111385 протягом року

2240 20000 протягом року

2240 1245 протягом року

2240 382 протягом року

Спецзв’язок 2240 173 протягом року
Державне мито 2240 390 протягом року

25.73.4 Деталі змінні до ручних 
інструментів з механічних 
урухомлювачем/приводом чи без нього, 
або до верстатів
25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких 
пилок
28.24.11-90.00 Інструменти електричні, 
інші

23.91.1 Вироби абразивні (шліфувальний 
папір)
26.51.6 Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та 
випробувальні, інші

27.40.1 Лампи розжарювання та 
газорозрядні електричні
27.12.1 Апаратура електрична для 
комутацій чи захисту електричних кіл на 
напругу більше ніж 1000 В (датчик руху, 
автомат-вимикач та з’єднувач до нього)

45.20.1 Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів
33.12.16 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 
призначеності (ремонт копіра, заправка 
картриджів)
Оплата послуги з поточного ремонту 
будівель, приміщень
61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (телефон)
33.19.1 Ремонтування іншого устатковання 
(обслуговування котельні)
33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 
призначеності (ліфтів)
81.30.1 Послуги різні, інші (вивіз сміття, 
прибирання прибудинкової території)

62.02.2 Послуги щодо консультування 
стосовно систем і програмного 
забезпечення

84.24.1 Послуги в сфері громадського 
порядку та громадської безпеки 
(протипожежна та охоронна сигналізація)
25.12.1 Двері, вікна й рами до них і пороги 
до дверей металеві
43.29.11-00.00 Роботи ізоляційні 
(теплоізоляція димових труб)

71.12.1 Послуги інженерні  (провірка 
лічильників та комп’ютерів)
43.29.19-00.90 Монтаж інших систем, 
н.в.і.у. (встановлення кодових замків 
дверей і ліфтів, контролера кабіни ліфтів, 
монтаж сигналізації                                    
33.11.19-00.00 Ремонтування та технічне 
обслуговування інших металевих виробів 
(встановлення пандусу)
84.23.1 Послуги у сфері юстиції та 
правосуддя (послуги перекладача)
65.12.2 Послуги щодо страхування 
автотранспорту
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2240 457 протягом року

2240 15900 протягом року

2240 1000 протягом року

2240 60 протягом року

2240 240 протягом року

2250 88000 протягом року

2272 11300 протягом року

2282 10000 протягом року

2280 9607 протягом року

2800 438 протягом року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.12.2015 року №18 

Ваврик Р.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів Гандзюк Н.Б.

96.03.1 Послуги похоронні та суміжні 
послуги
38.12.1 Послуги по збирання небезпечних 
відходів (відпрацьованих люмінесцентних 
ламп) 
73.12.1 Послуги посередників щодо 
продажу рекламного місця (публікація 
оголошень)
52.29.2 Послуги допоміжні щодо 
транспортування, інші, н. в. і. у.
85.41.14-00.00 Послуги у сфері 
післяшкільної професійно-технічної освіти 
неуніверситетського рівня, інші (перевірка 
знань ліфтера)

Видатки на відрядження (проведення 
семінарів, навчання)
36.00.2 Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги з водопостачання 
і водовідведення)
85.59.1 Послуги освітянські інші, н. в. і. у. 
(оплата за навчання або підвищення 
кваліфікації)
84.11.19-00.00 Послуги 
загальнодержавного характеру (оплата 
пені, земельного та екологічного податку
 84.23.1 Послуги у сфері юстиції та 
правосуддя (винагорода перекладачу)

Голова комітету з конкурсних торгів             
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