
 
Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік 

 
Летичівська селищна рада, 04404548 

        

 
Конкретна назва предмета закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі (за 

наявності) 

Коди 

згідно 

з  КЕКВ 

Розмір 

бюджетного 

призначення  за 

кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 

ДК 021-2015-30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне 

(папір, гумки, кулькові ручки, маркери, чорнила, олівці, точилки, 

підставки під ручки, датери, коректори, настільні лотки, 

інформаційні стенди, скоби, кнопки,скріпки, канцелярські ножі, 

степлери,дироколи, антистеплери, папір А4, папір перфорований, 

конверти, календарі) 

30190000-7 2210 87113,00 

звіт про 

укладений 

договір 

січень, 2018 
Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 - 22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали (бухгалтерські книги, записники, папрці для нотаток, 

щоденники та органайзери) 

22810000-1 2210 16691,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 
ДК 021:2015 - 22820000-4  Бланки (бланки) 22820000-4 2210 12100,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 
ДК 021:2015 - 22830000-7 Зошити (зошити) 22830000-7 2210 500,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя 

(швидкозшивачі) 
22850000-3 2210 22865,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 
ДК 021-2015-22410000-7 - Марки (марки) 22410000-7  2210 19200,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 -22210000-5 - Газети (газети, періодичні спеціалізовані 

видання, журнали) 
22210000-5  2210 9042,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 
 ДК 021:2015 - 39290000-1  Фурнітура різна (вінки ритуальні) 39290000-1 2210 10000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 



 
ДК 021:2015 - 03120000-8 Продукція рослинництва, у тому числі 

тепличного(корзини з квітами, квіти зрізані) 
03120000-8 2210 60000,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 18530000-3  Подарунки та нагороди (подарункові 

набори) 
18530000-3 2210 81000,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 -44320000-9   Кабелі та супутня продукція (Провід 

АППВ, ШВВП, СИП, АВВГ) 
44320000-9 2210 9100,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 31510000-4  Електричні лампи розжарення 

(лампочки ек. 6W, 10W, 12W, 15W) 
31510000-4  2210 60130,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 - 38550000-5  Лічильники ( лічильники)  38550000-5 2210 19000,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -31210000-1 - Електрична апаратура для комутування 

та захисту електричних кіл (магнітні пускачі, вимикачі, 

запобіжники, захисні коробки, перемикачі, кабельні бокси) 

31210000-1  2210 18700,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 31220000-4 - Елементи електричних схем ( реле часу, 

патрони, вилки та розетки, з'єднувальні коробки, з'єднувальні 

кабеля, затискачі ) 

31220000-4 2210 14000,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 - 34330000-9 - Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (запасні 

частини до легкового автомобіля) 

34330000-9 2210 47927,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні засоби ( масло, літол, нігрол 

) 
09210000-4  2210 18932,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 34990000-3 - Регулювальне, запобіжне, сигнальне та 

освітлювальне обладнання (Засоби регулювання дорожнього руху) 
34990000-3 2210 2000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 



 

 ДК 021:2015 -39830000-9 - Продукція для чищення (миючі засоби) 39830000-9 2210 7929,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 -39220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського харчування 

(мітли, щітки та інще прибиральне приладдя) 

39220000-0 2210 5977,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали (цемент,клей, 

лінолеум, бетонні вироби,) 
44110000-4  2210 103925,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 44420000-0 - Будівельні товари (каналізаційні люки) 44420000-0 2210 10400,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021-2015-31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура 

(світильники та ліхтарі для вуличного освітлення) 
31520000-7 2210 80000,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021-2015-44110000-4 - Конструкційні матеріали (круги до 

криниць) 
44110000-4  2210 45600,00 

звіт про 

укладений 

договір 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -44190000-8 - Конструкційні матеріали різні(цвяхи, 

фанера, пресована деревина) 
44190000-8 2210 19185,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 -44810000-1 - Фарби (краски, емалі, водоемульсійки) 44810000-1  2210 35700,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

ДК 021:2015 -44830000-7 - Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники (шпаклівки, розчиники, грунтовка) 
44830000-7 2210 15000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -44920000-5 - Вапняк, гіпс і крейда (вапно) 44920000-5  2210 10150,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі 

(щебінь, відсів, пісок) 
14210000-6  2210 17000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -44510000-8 - Знаряддя (штикові та совкові лопати, 

сапи, граблі, сокири, вила) 
44510000-8 2210 2000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 - 44520000-1 - Замки, ключі та петлі (врізні замки, 

дверні замки, навісні замки, частини врізних замків,монтажна 

арматура) 

44520000-1  2210 2625,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -44530000-4 - Кріпильні деталі (шурупи, саморізи, 

болти) 
44530000-4  2210 2000,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 



 

 

 ДК 021:2015 -19640000-4 -  Поліетиленові мішки та пакети для 

сміття (пакети для сміття) 
19640000-4 2210 3419,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку (картриджі, тонери, 

фотобарабани) 

30120000-6 2210 1425,00 без заст.ЕСЗ 
 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -30230000-0 - Комп’ютерне обладнання (принтери, 

флешки, частини та приладдя до комп’ютерів) 
30230000-0  2210 12250,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

 ДК 021:2015 -39710000-2 - Електричні побутові прилади 

(електричні чайники, обігрівачі електричні) 
39710000-2  2210 3500,00 без заст.ЕСЗ 

 січень 2018 

р 

Загальний 

фонд 

 

Всього за КЕКВ 2210 886385,00 

        

 
Затверджено протоколом тендерного комітету №1-2018 від 02.01.2018 року    

   

        

 
Голова тендерного комітету                              О.В. Ліщинський 

   

        

 
Секретар тендерного комітету                           С.В. Попатенко 

     


