
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік
Національна філармонія України 

Код за ЄДРПОУ 02226010

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(ДЛЯ

бюджетних
коштів)

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

(грн.) з ПДВ

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
01.19.2 Квіти зрізані та бутони квітів, насіння квітів (03121200-7 Квіти зрізані) (квіткова 
продукція)

8750,0 протягом року за рахунок 
коштів 

організації
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (33760000-5 Туалетний папір, 
носові хустинки, рушники для рук і серветки) (папір туалетний, серветки та рушники паперові)

29050,2 протягом року

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (30197630-1 Папір для друку) 40000,0 протягом року
19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (09132000-3 Бензин) 85000,0 протягом року
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (09134200-9 Дизельне паливо) 85000,0 протягом року
18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (22458000-5 Друкована продукція на замовлення) (друк 
асЬіш. плакатів, буклетів)

145995,0 за договором

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (39831200-8 Мийні засоби) 700,0 протягом року
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (39831240-0 Засоби для чищення) 1200,0 протягом року

20.59.3 Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила (22600000-6 - чорнило) (тонер, 
картридж)

40000,0 протягом року

26.20.1 Частини та приладдя для обчислювальних машин (30200000-1 Комп’ютерне 
обладнання та приладдя) (сЬлеш-пам'ять. миші, картриджи. клавіатура, тошо)

30000,0 протягом року

33.14.1 Ремонтування та ТО іншого електричного устаткування (50711000-2 Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування електричного устаткування будівель) (ТО устан.охор.сигнал.)

68641,9 за договором

33.14.1 Ремонтування та ТО іншого електричного устаткування (50711000-2 Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування електричного устаткування будівель) (послуги по спостеріганню за 
пожежною автоматикою)

9576,0 за договором

33.14.1 Ремонтування та ТО іншого електричного устаткування (50343000-1 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування відеообладнання) (ремонт системи відеонагляду)

3171,9 за договором

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (65110000-7 Розподіл води) 
(водопостач. та водовідведення )

53865,0 за договором

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (90512000-9 Послуги з 
перевезення сміття) (вивіз ТПВ)

8292,2 за договором

38.11 6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (90513100-7 Послуги з 
утилізаиії побутових відходів) (п о с л у ги  з організації процесу вилучення відходів)

3644,0

45.20.1 ТО та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 
(71631200-2 Послуги з технічного огляду автомобілів) (ТО, ремонтування, шиномонтаж)

20000,0 протягом року



51.10.1 Послуги пасажирського повітряного транспорту (60400000-2 Послуги з авіаційних 
перевезень) ( п р о їз д )

138000,0 протягом року

55.10.1 Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових 
одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі 
оозполіляння часу (таймшепИ (55110000-4 Послуги з оозмішення V готелях) (проживання)

122000,0 протягом року

58.14.1 Журнали та періодичні видання, друковані (22200000-2 Газети, періодичні 
спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали) (спецпоодукція)

33600,0 протягом року

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (22900000-9 Друкована продукція 
різна) (банери)

12000,0 протягом року

58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням 
(72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення) (Ліцензійне програмне 
забезпечення)

78000,0 протягом року

61.10.1 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку- доступ і користування (64210000-1 
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) (стаціонарні телефони)

34800,0 протягом року

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і ПЗ (72200000-7 Послуги з 
програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення) 
(обслуговування комп'ютеоних поогоам)

77760,0 за договором

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у. (66110000-4 Банківські послуги) 
(розоах.-кассове обсл . абонплата)

20000,0 протягом року

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) (особисте страх.водіїв; 
членів добо пож. дружини)

126,6 за договором

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) (особисте страх.водіїв; 
членів добо, пож дружини)

367,2 за договором

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (66514110-0 Послуги зі страхування 
тоанспоотних засобів)

4809,9 за договором

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (66514110-0 Послуги зі страхування 
тоанспоотних засобів)

863,1 за договором

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості 
(70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості) (послуги Малого 
залу)

7000,0 протягом року

69.10.1 Послуги юридичні (79100000-5 Юридичні послуги) 66000,0 за договором
71.12.3 Послуги геологічні, геофізичні та пов’язані з ними вишукувальні та консультаційні 
послуги 71351810-4 (Топографічні послуги) (комплекс топографо-геодезичних робіт (послуг) зі 
г.кпялання типоплана)

6631,8 за договором

73.12.1 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця (79341000-6 Рекламні послуги) 
(реклама на радіо)

30000,0 протягом року

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою (79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони) (охорона приміщення каси на об'єкті)

11707,2 за договором

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою (79710000-4 Охоронні послуги) (Охорона 
валютних цінностей)

60000,0 за договором

80.20.1 Послуги систем безпеки (79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що 
надходять з пристроїв охоронної сигналізації) (Спостереження та обслуговування сигналізації 
на об'єкті (приміщення каси))

3868,9 за договором



81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (90921000-9 Послуги з дезінфікування та 
витравлювання) (дезінфікування та винищування шкідників)

4200,0 за договором

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я 
різні) (медичні огляди працівників. медогляд водіїв)

18000,0 за договором

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування (50320000-4 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів) (ТО комп'ютерної техніки)

31967,1 за договором

95.29.1 Ремонтування інших предметів особистого вжитку та госп.-побутових виробів 
(50860000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування музичних інструментів) 
(обслуговування м у з и ч н и х  інструментів)

111000,0 за договором


