
Код КЕКВ 

 (для 

бюджетни

х коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 4 5 6

Код за ДК 

016-2010

Код за єдиним 

закупівельним 

словником 

ДК 021:2015

Назва предмета закупівлі

01.19.2 03121210-0 Квіткова композиція 2282 1400,00
Одна тисяса чотириста 

гривень 00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

06.20.1 65200000-5 Послуги з розподілу газу та супутні послуги 2274 113740,16 Сто тринадцять тисяч 

сiмсот сорок гривень 16 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -94783,47 грн., 

ПДВ-18956,69грн.

06.20.1 09123000-7 Природний газ 2274 82980,48 Вiсiмдесят двi тисячi 

дев`ятсот вiсiмдесят 

гривень 48 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -69150,40 грн., 

ПДВ-13830,08грн.

11.01.1 24300000-7

Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини (Спирт етиловий)
2210 605,00

Шiстсот п`ять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

11.07.1 24316000-2 

Дистильована вода (Вода дистильована) 2210 110,00
Сто десять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

13.92.1 19200000-8 
Текстильні вироби та супутні товари (Штора 

для туалету,штори для експозиційних залів)
3110 31300,00

Тридцять одна тисяча 

триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень-
серпень

Сума без ПДВ -26083,33, ПДВ-

5216,67 грн.

Предмет закупівлі

1

Зміни до додатку до річного плану закупівель на 2016 рік
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, код за ЄДРПОУ 02223827

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

3

Очікувана вартість предмета закупівлі



13.20.2 19200000-8 
Текстильні вироби та супутні товари (Полотно 

неткане , рушникове )
2210 2900,00

Двi тисячi дев`ятсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

13.20.3 19200000-8
Текстильні вироби та супутні товари (Тканина 

для оббивки, антуражна )
2210 2800,00 Двi тисячi вiсiмсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

13.92.2 18900000-8 

Сумки, шорно-сідельні вироби, мішки та 

пакети(Мішки пакувальні,тісьма 

жовтоблакитна)

2210 630,00 Шiстсот тридцять гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

13.94.1 19700000-3 
Синтетичний каучук та синтетичні волокна 

(Мотузка, леска)
2210 750,00 Сiмсот п`ятдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

14.12.3 35110000-8 

Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання(Респіратори зі змінними 

фільтрами)

2210 420,00 Чотириста двадцять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

14.12.3 18100000-0 

Формений одяг, спеціальний робочий одяг та 

аксесуари (Халати робочі жіночі, рукавиці;халати 

робочі чоловічі, жін., рукавиц, берци, костюми 

робочі чол.,рукавиці робочі з брезентовою 

вставкою, рукавиці госп. )

2210 1785,00 Одна тисяча сiмсот 

вiсiмдесят п`ять гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

14.31.1 18100000-0 
Формений одяг, спеціальний робочий одяг та 

аксесуари (Рукавиці тканеві)
2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

серпень Без ПДВ

16.10.1 44191000-5 
Дерев'яні конструкційні матеріали різні 

(ДВП,дошка не обрізна h-50мм 1м3) 2210 1600,00 Одна тисяча шiстсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

16.29.1 22410000-7 Марки (Сувенір "Туристична марка …музей") 2210 3000,00 Три тисячi гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень

16.29.1 39292000-5
Шкільні грифельні чи інші дошки для писання 

чи малювання або приладдя до них (Вироби з 

деревини, інші(лінійки деревяні)

2210 25,00 Двадцять п`ять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

вересень Без ПДВ

16.29.1 39298000-7

Рамки для картин(рамки багетні)

2210 11064,00
Одинадцять 

тисячшістдесят 

чотиригривні00копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень
Сума без ПДВ -9220,05 грн., 

ПДВ-1843,95грн.



16.29.1 44190000-8 Конструкційні матеріали різні(Штапики із 

дерева(рейок)на вікна ,плінтуса дубові)

2210 4400,00 Чотири тисячi чотириста 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

16.29.1 44112000-8 Будівельні конструкції різні (Подіуми із 

дошки)

2210 2100,00 Двi тисячi сто гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень Без ПДВ

17.12.2 33700000-7 
Засоби особистої гігієни (Серветки паперові, 

рушник паперовий)
2210 345,00 Триста сорок п`ять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

серпень Без ПДВ

17.12.7 30190000-7 

Офісне устаткування та приладдя різне (Папір 

ксероксний, газетка,  

самоклеючий,ватман,кольоровий папір-

картон, конверти без марок, бейджи)

2210 13640,00
Тринадцять тисяч шiстсот 

сорок гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

17.03.2016 Без ПДВ

17.22.1 33700000-7 Засоби особистої гігієни (Папір туалетний) 2210 433,00 Чотириста тридцять три 

гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

17.23.1 22800000-8 

Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 

інші паперові канцелярські вироби (Папка на 

завязках, зошити,швидкозшивач, журнали, кліпбор, 

конверти, папка з клапанами)

2210 1940,00
Одна тисяча дев`ятсот 

сорок гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

05.04.2016 Без ПДВ

58.19.1 22800000-8 

Паперові чи картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 

інші паперові канцелярські вироби (Бухгалтерські 

та фондові бланки, вхідні квитки, путівки )

2210 20749,00 Двадцять тисяч сiмсот 

сорок дев`ять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

58.19.1 22400000-4 

Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати акцій, 

рекламні матеріали, каталоги та посібники 

(Запрошення, фото, прес-релі, афіші, поштові 

знаки)

2210 1400,00 Одна тисяча чотириста 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень Без ПДВ

58.19.1 22400000-4 

Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати 

акцій, рекламні матеріали, каталоги та 

посібники (Дипломи лауреатів)

2282 600,00 Шiстсот гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень Без ПДВ

18.12.1 79811000-2 
Послуги  з цифрового другу (Виготовлення 

фото, фотоколаж)
2210 11586,00

Одинадцять тисяч п`ятсот 

вiсiмдесят шiсть гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень Без ПДВ

19.10.3 44800000-8 
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики 

(Лак пековий)
2210 18,00 Вiсiмнадцять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ



19.20.2 09132000-3 Бензин 2210 49992,00
Сорок дев`ять тисяч 

дев`ятсот дев`яносто двi 

гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

17.03.2016
Сума без ПДВ -41660, ПДВ-

8332 грн.

19.20.2 09210000-4 Мастильні засоби (Рідини мастильні) 2210 1400,00 Одна тисяча чотириста 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

19.20.3 24900000-3 
Чисті хімічні речовини та різноманітна 

хімічна продукція (тосол)
2210 1020,00 Одна тисяча двадцять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

19.20.4 09210000-4 Мастильні засоби (масло) 2210 3630,00
Три тисячi шiстсот 

тридцять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

17.03.2016 Без ПДВ

20.13.2

24300000-7 Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини (Кислота ортофосфорна,  

сульфамінова)

2210 215,00 Двiстi п`ятнадцять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

20.15.1 24413000-2 Аміак (водний розчин) 2210 28,00 Двадцять вiсiм гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.30.1 44800000-8 
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики 

(Грунтівка,фарба,шпаклівка,церозит)
2210 3652,00

Три тисячi шiстсот 

п`ятдесят двi гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

44800000-8 
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики (Фарба 

бронзова,уайт спіріт)
2210 450,00 Чотириста п`ятдесят 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

44800000-8 
Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики (Набір 

художній гуаш, акварел. фарби, темпра)
2210 150,00 Сто п`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

20.30.2 44800000-8 

Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики (Фарба 

сіра, біла,коричнева,водоемульс., фарба для 

принтера, комплект перезаправних катриджів, 

розчинник, лак)

2210 14198,00
Чотирнадцять тисяч сто 

дев`яносто вiсiм гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

20.41.3 39800000-0 
Продукція для чищення та полірування (Засоби 

миючі,чистящі,дезинфікуючі,мило 

туалетне,господарське)
2210 5780,00

П`ять тисяч сiмсот 

вiсiмдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.41.4 39800000-0 
Продукція для чищення та полірування 

(Освіжувач повітря)
2210 260,00 Двiстi шiстдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.30.2



20.41.4

24300000-7

Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини (Трилон Б)
2210 150,00 Сто п`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.52.1 24910000-6 
Клеї (Клей ПВА ,"Момент","Столяр", 

гумовий, для плитки)
2210 3320,00

Три тисячi триста 

двадцять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

20.52.1

24300000-7

Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини (клей силікатний («рідке скло»)
2210 6,00

Шiсть гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.59.1 30190000-7 
Офісне устаткування та приладдя різне 

(Фотопапір для виготовлення фотовідбитків)
2210 3680,00

Три тисячi шiстсот 

вiсiмдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

20.59.4

24900000-3 

Чисті хімічні речовини та різноманітна 

хімічна продукція (Тосол, гальмівна рідина)
2210 432,00 Чотириста тридцять двi 

гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

20.59.5 24300000-7

Основні органічні та неорганічні хімічні 

речовини(Ацетон технічний)
2210 100,00

Сто гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

20.60.1 39540000-9 
Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та 

сітки(Шнур )
2210 3000,00 Три тисячi гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

21.20.2 33600000-6 Фармацевтична продукція (Медицинські 

препарати в асортименті)

2210 2300,00 Двi тисячi триста гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

Без ПДВ

22.19.7 30192000-1 

Офісне приладдя (Гумки)

2210 20,00 Двадцять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

22.21.4 19500000-1 
Гумові та пластмасові матеріали (Плівка 

поліетиленова,самоклеюща)
2210 338,00 Триста тридцять вiсiм 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

22.22.1 18930000-7 

Мішки та пакети(Пакети для сміття )

2210 550,00 П`ятсот п`ятдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

22.29.1 19500000-1 
Гумові та пластмасові матеріали (Рукавиці 

гумові)
2210 190,00 Сто дев`яносто гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ



22.29.2 39224000-8 
Мітли, щітки та інше господарське приладдя 

(Щітки з капроновою щетиною)
2210 80,00 Вiсiмдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

22.29.2 30192000-1 Офісне приладдя (Файли А-3, А-4, А-5) 2210 500,00 П`ятсот гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

22.29.2 19520000-7 

Пластмасові вироби(відро пластикове,бачки 

для води, швидкозшивач,рамки, мітли 

синтетичні,скотч,папки з 

файлами,файли,лінійки)

2210 4600,00
Чотири тисячi шiстсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

22.29.2 19520000-7 Пластмасові вироби(Фоторамки) 2282 1000,00
Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

22.29.2 19500000-1 

Гумові та пластмасові матеріал(Тубус (для 

плакатів),наст.набір,швидкозш. .відра 

пластмасові,скотч,ізолента,фольга 

самоклейка,лопата снігова пластикова, скотч, 

повітряно-бульбашкова плівка, рамки)

2210 10038,00

Десять тисяч тридцять 

вiсiм гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

17.03..2016 Без ПДВ

23.11.1 14820000-5 Скло 2210 384,00 Триста вiсiмдесят чотири 

гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

23.51.1 44111200-3 Цемент 2210 3900,00 Три тисячi дев`ятсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

23.52.1 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда (Вапно) 2210 330,00 Триста тридцять гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

23.52.2 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда (Гіпс) 2210 90,00 Дев`яносто гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

24.10.1 44100000-1 
Конструкційні матеріали та супутні вироби 

(Набір надфілів,Шліфувальна шкірка)
2210 275,00 Двiстi сiмдесят п`ять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

24.42.2 31200000-8 
Електророзподільна та контрольна апаратура 

(Електродріт)
2210 2400,00 Двi тисячi чотириста 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ



25.72.1 44500000-5 
Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні 

деталі, ланцюги та пружини (Замки) .
2210 1000,00 Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.93.1 44500000-5 

Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні 

деталі, ланцюги та пружини(Само різи ,кран 3-

х           

ходовий,шурупи,свердла,гвіздки,зажими 

канцелярські ,викрутка)

2210 1000,00
Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.93.1 44500000-5 
Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні 

деталі, ланцюги та пружини (Гвіздки)
2210 50,00 П`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.93.1 30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя (Кнопки) . 2210 40,00

Сорок гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.99.2 30197000-6 

Дрібне канцелярське приладдя (Степлер, скоб, 

булавки, кнопки,зажим для паперу 25мм 

,скріпки)

2210 660,00 Шiстсот шiстдесят 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.99.2

44511000-5

Ручні знаряддя (Шпатель металевий) 2210 100,00

Сто гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.03.2016 Без ПДВ

25.99.2 30190000-7
Офісне устаткування та приладдя різне 

(скрепки, скоби)
2210 390,00 Триста дев`яносто гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

25.99.2 44200000-2 Конструкційні вироби (Підставки під костюми 

металеві)

2210 2406,00 Двi тисячi чотириста 

шiсть гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень Без ПДВ

26.11.3 30234000-8 Носії інформації (Флешка 16 ГБ)      2210 1000,00 Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

26.20.1 30200000-1 
Комп'ютерне обладнання та приладдя 

(Клавіатура.,відеокарта, комутатор)
2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

26.40.4 32300000-6 

Радіо- і телевізійні приймачі, апаратура для 

запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу 

(Мініатюрний конденсаторний петличний 

мікрофон)

3110 6000,00
Шiсть тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

серпень
Сума без ПДВ -5000,00 грн., 

ПДВ-1000,00 грн.



26.80.1 30234000-8 
Носії інформації (Диски CD-R, DVD-R, DVD-

RW,дискети)
2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

26.20.1 30200000-1 Комп'ютерне обладнання та приладдя 

(Жорсткий диск зовнішній,клавіатура, 

миша,призентер)

2210 2625,00 Двi тисячi шiстсот 

двадцять п`ять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень Без ПДВ

26.51.3 44100000-1 
Конструкційні матеріали та супутні вироби 

(Рейка рівень)
2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

26.51.5 31625000-3 
Пристрої охоронної та пожежної сигналізації 

(Датчик  SWAN,SRP-100)
2210 1000,00 Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

27.20.1 31400000-0 

Акумулятори, гальванічні елементи та 

гальванічні батареї (Акумулятор 7 ампер/год, 

1,3 ампер/год,блок живлення )

2210 1600,00 Одна тисяча шiстсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

27.33.1 31200000-8 

Електророзподільна та контрольна апаратура 

(Розетки,вимикач для внутрішньої та 

зовнішньої проводки)

2210 360,00 Триста шiстдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

27.40.1 31500000-1 
Освітлювальне обладнання та електричні 

лампи (Електро лампи )
2210 2444,00

Двi тисячi чотириста 

сорок чотири гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

27.40.1 31500000-1 
Освітлювальне обладнання та електричні 

лампи (Електролампи)
2210 6944,00

Шiсть тисяч дев`ятсот 

сорок чотири гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень,чер
вень

Без ПДВ

27.33.1 31200000-8 
Електророзподільна та контрольна апаратура 

(Розетка, трійник, патрони,вимикачі)
2210 1350,00

Одна тисяча триста 

п`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

27.51.2 42600000-2 Верстати (Гравер) 2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ

27.90.3 39710000-2
Електричні побутові прилади (Електрична 

плитка)
2210 270,00 Двiстi сiмдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень Без ПДВ



28.24.1 42652000-1 
Електромеханічні ручні інструменти 

(Шліфувальна машина по дереву)

2210 850,00
Вiсiмсот п`ятдесят 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

28.29.1 34300000-0
Частини та приладдя до транспортних засобів 

і їх двигунів (Фільтр масляний )
2210 200,00

Двiстi гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

29.31.2 34300000-0
Частини та приладдя до транспортних засобів 

і їх двигунів (Свічки запалювання)
2210 200,00

Двiстi гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

29.32.3 34300000-0
Частини та приладдя до транспортних засобів 

і їх двигунів (Запчастини до автомобілів )
2210 2500,00 Двi тисячi п`ятсот гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

17.03.2016 Без ПДВ

31.09.1 39171000-1 Вітрини (Вітрини експозиційні) 3110 123200,00 Сто двадцять три тисячi 

двiстi гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

серпень
Сума без ПДВ -102666,67 грн., 

ПДВ-20533,33 грн.

32.50.1 33100000-1 Медичне обладнання (Пінцети) 2210 50,00
П`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.50.1 33110000-4 

Візуалізаційне обладнання для потреб 

медицини, стоматології та ветеринарної 

медицини (Скальпелі)

2210 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.50.4 33730000-6 
Офтальмологічні вироби та коригувальні 

лінзи (Окуляри захисні)
2210 60,00 Шiстдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.50.1 38400000-9 

Прилади для перевірки фізичних 

характеристик (Термометр для рідин та 

повітря,термометр ТТЖ-М )

2210 340,00 Триста сорок гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.91.1 39224300-1
Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя 

(Міні швабри для чищення матриці )
2210 1000,00 Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.91.1 39224000-8 

Мітли, щітки та інше господарське приладдя 

(Мітли, віники з натур.сировини, швабри для 

скл, щітки з натур.щетиною)

2210 1500,00 Одна тисяча п`ятсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ



32.91.1 39224200-0 Щітки (Щітки малярні) 2210 100,00

Сто гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.91.1 37821000-9
Пензлі для малювання (Пензлики для 

малювання)
2210 400,00 Чотириста гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

32.99.1 30192000-1 Офісне приладдя 

(Ручки,стержні,олівці,коректори,маркери)

2210 550,00 П`ятсот п`ятдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень Без ПДВ

33.12.2 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Технічне обслуговування 

вогнегасників)

2240 2324,00 Двi тисячi триста двадцять 

чотири гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

липень
Сума без ПДВ -1936,67, ПДВ-

387,33 грн.

33.13.1 50400000-9

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування медичного і високоточного 

обладнання (Повірка  лічильника 

води,манометрів,теплолічильника)

2240 800,00
Вiсiмсот гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -666,67, ПДВ-

133,33грн.

33.13.1 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Повірка обладнання 

котельні)

2240 1500,00 Одна тисяча п`ятсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1250,00, ПДВ-

250,00 грн.

33.14.1 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Електровиміри 

електроустановок,перевірка 3-х.ф.ліч.)

2240 3700,00 Три тисячi сiмсот гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -3083,33, ПДВ-

616,67 грн.

35.11.1 65300000-6 
Розподіл електричної енергії та супутні 

послуги
2273 161240,00

Сто шiстдесят одна тисяча 

двiстi сорок гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -134366,67, ПДВ-

26873,33 грн.

35.30.1 09324000-6 Центральне опалення 2271 58050,00
П`ятдесят вiсiм тисяч 

п`ятдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -48375,00, ПДВ-

9675,00 грн.

36.00.2

65100000-4 

Послуги з розподілу води та супутні послуги 2272 10050,00 Десять тисяч п`ятдесят 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -8374, ПДВ-1676 

грн.

38.11.2 90500000-2 
Послуги у сфері поводження зі сміттям та 

відходами (Вивіз побутових відходів)
2240 6500,00

Шiсть тисяч п`ятсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -5416,67, ПДВ-

1083,33 грн.



38.32.1 90500000-2 

Послуги у сфері поводження зі сміттям та 

відходами (Послуги по утилізації 

люм.ламп,компютерної техніки)

2240 1500,00
Одна тисяча пятсот 

гривень 00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1250,00, ПДВ-

250 грн.

43.21.1 50711000-2 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного устаткування 

будівель (Техобслуговування пож. 

Сигналізаціїї)

2240 1200,00
Одна тисяча двiстi 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -1000,00, ПДВ-

200,00 грн.

43.22.1 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Перевірка боровів від котлів 

та центральної труби,Перевірка системи 

повітрерозподілення)

2240 2180,00
Двi тисячi сто вiсiмдесят 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1816,67, ПДВ-

363,33 грн.

43.22.1 50700000-2  

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

будівельних конструкцій  (Послуги з технічного 

обслуговування котельні, Поточний ремонт 

обладнання котельні,Поточний ремонт труб 

водопроводу по підвалу,Поточний ремонт заміни 

стояка труб опалення на лівій башті на 

центральному вході)

2240 35549,26

Тридцять п`ять тисяч 

п`ятсот сорок дев`ять 

гривень 26 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -29624,38, ПДВ-

5924,88грн.

43.22.2 50400000-9 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

медичного і високоточного обладнання 

(Розпломбування,обстеження та пломбування вузла 

обліку газу)

2240 1020,00 Одна тисяча двадцять 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -850,00 ПДВ-

170,00грн.

43.22.2 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Обслуговування станції катодного 

захисту,Перевірка функціонування сигналізатора 

газуТехнічне обслуговування ГРУ)

2240 7759,00 Сiм тисяч сiмсот п`ятдесят 

дев`ять гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

26.02.2016
Сума без ПДВ -6465,83, ПДВ-

1293,17грн.

43.39.1 45400000-1 

Завершальні будівельні роботи(Поточний 

ремонт експозиційних залів 

№17,18,19,20,21а,виставкового залу,малого 

виставкового залу)

2240 150504,00
Сто сорок чотири тисячі 

двісті двадцять чотири 

гривні 00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

21.03.2016
Сума без ПДВ -125420,00    

ПДВ-25084,00 грн.

43.99.1 45261900-3 
Ремонт і технічне обслуговування дахів 

(Поточний ремонт покрівлі на котельні)
2240 5000,00

П`ять тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень
Сума без ПДВ -4166,67, ПДВ-

833,33 грн.

43.99.1 45400000-1 
Завершальні будівельні роботи (Поточний 

ремонт  даху музею, підлоги)
2240 15000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень
Сума без ПДВ -12500,00, ПДВ-

2500,00грн.



43/99/9 50700000-2  
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

будівельних конструкцій  (Обробка деревяних 

конструкцій вогнезахисними сумішами)
2240 2400,00 Дві тисячі чотириста 

гривень 00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -2000,00, ПДВ-

400,00грн.

45.20.1 50100000-6 

Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

транспортних засобів і супутнього обладнання та 

супутні послуги (Технічне обслуговування та 

поточний ремонт транспортних засобів, 

проведення техогляду, діагностика транспортних 

засобів)

2240 13200,00

Тринадцять тисяч двісті 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень
Сума без ПДВ -11000,00, ПДВ-

2200,00грн.

52.92.2 60182000-7 
Прокат промислових транспортних засобів із 

водієм (Замовлення машини для висотних робіт на 

ремонт жолобів і покрівлі музею)
2240 6000,00 Шiсть тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -5000,00, ПДВ-

1000,00грн.

58.11.1 22100000-1 
Друковані книги, брошури та проспекти 

(Придбання літератури для поповнення 

бібліотечного фонду )
3110 5000,00 П`ять тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -4166,67, ПДВ-

833,33грн.

58.13.1 22200000-2 
Газети, періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали (Підписка 

періодичних видань)
2210 12700,00 Дванадцять тисяч сiмсот 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -10583,33, ПДВ-

2116,67грн.

58.19.1 79800000-2 

Друкарські та супутні послуги (Видавництво 

книги "Збірник наукових статтей Випуск ХІ",  

тому "Звід памяток історії та культури 

України Шишацький район", "Документи з 

історіїПолтавського краєзнавчого музею імені 

Василя Кричевського" до 125 річчя музею.)

2210 55000,00

П`ятдесят п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень,ли
пень

Сума без ПДВ -45833,33 грн., 

ПДВ-9166,67 грн.

61.10.1 64210000-1 

Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних(абонплата, міжміські розмови, 

радіоточка)

2240 10746,69 Десять тисяч сiмсот сорок 

шiсть гривень 69 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -8955,57, ПДВ-

1791,12 грн.

61.10.1 64210000-1 
Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних (абонплата, міжміські розмови)
2240 2090,50 Двi тисячi дев`яносто 

гривень 50 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -1742,08, ПДВ-

348,42 грн.

61.10.4 72400000-4  Інтернет-послуги 2240 900,00 Дев`ятсот гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -750, ПДВ-150 

грн.

61.10.4 72400000-4  Інтернет-послуги 2240 6048,00 Шiсть тисяч сорок вiсiм 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -7056, ПДВ-1008 

грн.



62.02.2 72200000-7

Послуги з програмування та консультаційні 

послуги з питань програмного забезпечення 

(Ліцензійний супровід прграми 

"М.Е.Дос",Ліцензійний супровід прграми 

"ПАРУС")

2240 9322,00 Дев`ять тисяч триста 

двадцять двi гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.03.2016
Сума без ПДВ -7768,33, ПДВ-

1553,67грн.

62.02.3 72300000-8 
Послуги у сфері управління даними (Послуги з 

обслуговування веб.сайта ) 
2240 2014,00 Дві тисячі чотирнадцять 

гривень 00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень
Сума без ПДВ -1678,33, ПДВ-

335,67грн.

62.09.2 72300000-8 
Послуги у сфері управління даними (Встановлення 

електронного ключа)
2240 576,00 П`ятсот сiмдесят шiсть 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

09.02.2016
Сума без ПДВ -480, ПДВ-

96грн.

63.99.1 79990000-0 

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою 

(Інформаційно-консультативні 

послуги,Інформаційно-консультативні послуги 

(стажування в м.Харків Харківська філія Нац. 

Наук.-дослід.реставр.ц-ру України працівників 

реставр.відділу,дозвіл та бланк дозволу на 

зберігання зброї)

2240 13222,00
Тринадцять тисяч двiстi 

двадцять двi гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень
Сума без ПДВ -11018,33, ПДВ-

2203,67грн.

65.11.1 66511000-5 
Послуги зі страхування життя (Страхування 

добровільної пожежної дружини)
2730 2100,00 Двi тисячi сто гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень
Сума без ПДВ -1750, ПДВ-

350грн.

65.12.1 66510000-8 Страхові послуги (Страхування водія) 2240 300,00

Триста гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

16.03.2016 Сума без ПДВ -250 ПДВ-50грн.

65.12.2 66510000-8 Страхові послуги (Страхування транспорту) 2240 3000,00 Три тисячі гривень 00 

копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

16.03.2016
Сума без ПДВ -2500, ПДВ-500 

грн.

71.12.1 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Нагляд за тріщинами на 

стінах музею з каретрою основ та 

фундаментів)

2240 9000,00
Дев`ять тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -7500, ПДВ-1500 

грн.

44113120-2 Тротуарна плитка (Плитка для підлоги) 2210 1053,00

Одна тисяча п`ятдесят три 

гривнi 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень
Сума без ПДВ -877,50грн., 

ПДВ-175,50 грн.



71.20.1 71600000-4

Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування (Технічне випробування та 

аналізування  перевірки тех.стану транспортних 

засобів,Повірка вагів, Проведення перевірки 

заземлення,гідравлічне випробовування системи 

теплопостачання)

2240 11200,00

Одинадцять тисяч двiстi 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -9333,33грн., 

ПДВ-1866,67 грн.

74.20.3 79963000-2 

Послуги з реставрування, копіювання та 

ретушування фотографій (Переведення в 

цифровий формат фотоплівок)

2240 2000,00 Двi тисячi гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1666,67грн., 

ПДВ-333,33 грн.

74.90.1 73210000-7 

Консультаційні послуги у сфері наукових 

досліджень (Апробація монет,музейних 

предметів)

2240 1091,19 Одна тисяча дев`яносто 

одна гривня 19 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -909,32грн., 

ПДВ-181,87грн.

74.90.2 45453100-8 
Реставраційні роботи (Реставрація музейних 

предметів)
3142 2000,00

Двi тисячi гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1666,67грн., 

ПДВ-333,33 грн.

80.20.1 79710000-4 

Охоронні послуги (Централізована охорона 

майна,Централізоване спостереження за 

станом систем тривожної сигналізації та 

реагування ГЗПЦО,Технічне обслуговування 

ОПС  )

2240 59873,95 П`ятдесят дев`ять тисяч 

вiсiмсот сiмдесят три 

гривнi 95 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -49894,96, ПДВ-

9978,99 грн.

80.20.1 45312200-9

Встановлення систем охоронної сигналізації 

(Монтаж та наладка засобів охоронної 

сигналізації)

2240 42728,00
Сорок двi тисячi сiмсот 

двадцять вiсiм гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень,ли
пень

Сума без ПДВ -35606,67, ПДВ-

7121,33 грн.

81.29.1 90920000-2 
Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 

(Дезинсекція та дератизація)
2240 6035,40 Шiсть тисяч тридцять 

п`ять гривень 40 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -4526,55, ПДВ-

1508,85 грн.

84.24.1 75240000-4 

Послуги із забезпечення громадської безпеки, 

охорони правопорядку та громадського 

порядку (За послуги варти )

2240 134330,40
Сто тридцять чотири 

тисячi триста тридцять 

гривень 40 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -111942,00, ПДВ-

22388,40 грн.

84.25.1 71631000-0
Послуги з технічного огляду (Технагляд за 

пож.сигналізацією)
2240 1224,00 Одна тисяча двiстi 

двадцять чотири гривнi 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

01.01.2016
Сума без ПДВ -1020,00, ПДВ-

204,00 грн.

85.59.1 80500000-9  
Навчальні послуги (Освітні послуги щодо 

навч.з питань цивільного захисту працівників)
2240 410,00 Чотириста десять гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -341,67, ПДВ-

68,33 грн.



85.59.1 79634000-7 

Послуги з професійної орієнтації 

(Переатестація співробітників, електриків, 

операторів)

2240 3000,00

Три тисячi гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -2500,00, ПДВ-

500,00 грн.

86.90.1 85100000-0
Послуги у сфері охорони здоров'я (Послуги з 

медичного огляду водіїв) 
2240 1260,00

Одна тисяча двiстi 

шiстдесят гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

20.01.2016
Сума без ПДВ -1050,00, ПДВ-

210,00 грн.

86.10.1 85111000-0 
Послуги лікувальних закладів (Періодичний 

медичний огляд працівників)
2240 1400,00

Одна тисяча чотириста 

гривень 00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -1166,67, ПДВ-

233,33 грн.

85.60.1 80522000-9 
Навчальні семінари (Послуги з проведення 

короткотермінових семінарів,навчання)
2240 1000,00

Одна тисяча гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -833,33, ПДВ-

166,67 грн.

86.10.1 85111000-0 

Послуги лікувальних закладів (Медична 

довідка для надання дозволу на зберігання 

зброї на 3 чол.)

2240 650,00
Шiстсот п`ятдесят гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

травень
Сума без ПДВ -541,67, ПДВ-

108,33грн.

95.11.1 50300000-8 

Ремонт, технічне обслуговування 

персональних комп’ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та аудіовізуального 

обладнання, а також супутні послуги 

(Технічне обслуговування та ремонт 

компютерної та розмножувальної 

техніки,запр.катриджа та відновлення 

катриджа;)     

2240 13822,41

Тринадцять тисяч вiсiмсот 

двадцять двi гривнi 41 

копiйка

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

26.02.2016
Сума без ПДВ -11518,67, ПДВ-

2303,74 грн.

95.22.1 50530000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки (Ремонт та списання 

побутової техніки)

2240 2788,00 Дві тисячі сімсот 

вісімдесят вісім гривень 

00 копійок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень
Сума без ПДВ -2323,33, ПДВ-

464,67 грн.

96.01.1 98310000-9 
Послуги з прання і сухого чищення (Чистка 

кавроліну у виставкових кімнатах)
2240 2500,00

Двi тисячi п`ятсот гривень 

00 копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

червень
Сума без ПДВ -2083,33, ПДВ-

416,67 грн.

Придбання експонатів  8шт 3110 10000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок

Без 

застосування 

прцедури 

закупівлі

квітень
Сума без ПДВ -8333,33, ПДВ-

1666,67 грн.
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                                                                                          М.П.
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