
 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (зі змінами) 

Департаменту спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради код - 35478345 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5  

КФК 010116      

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папір 

офісний, швидкозшивач картон) 
2210 

2497,00 

Дві тисячі чотириста дев’яносто 

сім грн. 00 коп. 

 

- - 
Кредиторська заборгованість 

2014 року 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (папір 

офісний, папір для приміток, календар, книга 

канцелярська, швидкозшивач паперовий) 

2210 15402,00 

П’ятнадцять тисяч чотириста дві 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

25.93.1 Вироби металеві, інші (скріпки, скоби)  2210 736,40 

Сімсот тридцять шість грн. 40 коп. 

- -  

32.99.1 Убори наголовні захисні, ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування, стрічки для друкарських машинок, 

штемпельні подушки 

2210 466,10 

Чотириста шістдесят шість грн.  

10 коп. 

 

- 

 

- 

 

32.99.5 Вироби промислові, інші (закладки, 

папки, скоч, файл, ампулки, маркер, 

швидкозшивач, дирокіл, дестеплер, біндер, 

папір для факса, калькулятор, подовжувач, 

клавіатура, мишка для комп’ютеру) 

2210 6591,30 

Шість тисяч п’ятсот дев’яносто 

одна грн. 30 коп. 

 

- 

 

- 

 

20.52.1 Клеї 2210 307,20 

Триста сім грн. 20 коп. 

- 

 

-  

Всього: 2210 27000,00 

Двадцять сім тисяч грн. 

 00 коп. 

   

95.11.1 Ремонтування комп’ютерного і 

периферійного устаткування 

2240 4890,00  

Чотири тисячі вісімсот дев’яносто 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року 

95.11.1 Ремонтування комп’ютерного і 

периферійного устаткування 

2240 24761,00 

Двадцять чотири тисячі сімсот 

шістдесят одна грн. 00 коп. 

 

 

- 

 

- 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.50.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.50.1


61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень  

2240 5000,00 

П’ять тисяч грн. 00 коп. 

 

 

- 

 

- 

 

61.10.4 Послуги зв'язку інші Інтернетом 

проводовими мережами 

2240 3600,00 

Три тисячі шістсот грн.40 коп. 

 

- 

 

- 

 

61.10.3 Послуги щодо передавання даних 

мережами проводового зв’язку  

2240 9590,40 

Дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто 

грн. 40 коп. 

   

63.11.1 Послуги щодо обробки даних 

розміщеної інформації на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування та інші послуги 

щодо забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою 

2240 600,00 

Шістсот грн. 00 коп. 

   

62.01.1 Послуги щодо проектування та 

розроблення у сфері інформаційних технологій 

2240 1080,00 

Одна тисяча вісімдесят грн.  

00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року 

62.01.1 Послуги щодо проектування та 

розроблення у сфері інформаційних технологій 

2240 6480,00 

Шість тисяч чотириста вісімдесят 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним 

транспортом поза розкладом 

2240 99853,60 

Дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот 

п’ятдесят три грн.  

60 коп. 

 

- 

 

- 

 

77.11.1 Послуги щодо оренди та лізингу 

автомобілів і мало вантажних 

автотранспортних засобів 

2240 99665,00 

Дев’яносто дев’ять тисяч шістсот 

шістдесят п’ять грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

77.11.1 Послуги щодо оренди та лізингу 

автомобілів і мало вантажних 

автотранспортних засобів 

 14444,00  

Чотирнадцять тисяч чотириста 

сорок чотири грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 1 

 

Всього: 2240 269964,00 

Двісті шістдесят дев’ять тисяч 

дев’ятсот шістдесят чотири грн.  

00 коп. 

   

Всього КФК 010116 

 

 

 

 

 

 296964,00 

Двісті дев’яносто шість тисяч 

дев’ятсот шістдесят чотири грн.  

00 коп. 

   

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.20.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=72.20.3


КФК 180109      

64.19.3 Послуги щодо грошового 

посередництва, інші, н.в.і.у  

2282 4500,00 

Чотири тисячі п’ятсот грн. 

 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

68.20.1 Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у лізинг 

нерухомості 

2282 13805,00 

Тринадцять тисяч вісімсот п’ять 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

56.21.1 Послуги  щодо виїзного ресторанного 

обслуговування (кейтерінгу) 

2282 29142,00 

Двадцять дев’ять тисяч сто сорок 

дві грн.00 коп. 

 

- 

 

- 

 

90.02.1 Послуги допоміжні щодо 

виконавського мистецтва  

2282 38178,00 

Тридцять вісім тисяч сто сімдесят 

вісім грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

46.90.1 Оптова торгівля неспеціалізована 2282 61552,00 

Шістдесят одна тисяча п’ятсот 

п’ятдесят дві грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

93.29.2 Послуги розважальні, інші, н.в.і.у. 2282 31350,00 

Тридцять одна тисяча триста 

п’ятдесят грн. 00 коп. 

- 

 

-  

55.10.1 Послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах, або 

житлових одиницях (крім за умов сумісного 

корист. в режимі розподіл. часу (таймшеру) 

2282 8945,00 

Вісім тисяч дев’ятсот сорок п’ять 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

47.00.6  Роздрібна торгівля виробами 

культурно-відпочинкової призначеності 

2282 60056,00 

Шістдесят тисяч  п’ятдесят шість 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

46.49.3 Оптова торгівля іншими спожитковими 

товарами 

2282 30540,00 

Тридцять тисяч п’ятсот сорок грн. 

00 коп. 

   

93.19.1 Послуги у сфері спорту, інші 2282 11000,00 

Одинадцять тисяч  грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2282 77148,00 

Сімдесят сім тисяч сто сорок вісім 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

77.21.1 Послуги щодо прокату виробів для 

відпочинку та заняття спортом  

 

2282 99000,00 

Дев’яносто дев’ять тисяч грн.  

00 коп. 

 

- 

 

- 

 

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших 

машин,устаткування та майна, н.в.і.у. 

2282 93000,00 

Дев’яносто три тисячі грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 



49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами 

2282 6522,00 

Шість тисяч п’ятсот двадцять дві 

грн.  00 коп. 

 

- 

 

- 

 

33.20.1 Монтування металевих виробів крім 

машин і устаткування 

2282 12733,00 

Дванадцять тисяч сімсот тридцять 

три грн. 00 коп. 

   

73.11.1 Послуги рекламних агентств 2282 9000,00 

Дев’ять тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

73.12.1 Послуги посередників щодо продажу 

рекламного місця 

2282 10020,00 

Десять тисяч двадцять грн. 00 коп. 

   

52.21.2 Послуги суміжні з дорожнім 

перевезенням 

2282 13759,00 

Тринадцять тисяч сімсот п’ятдесят 

дев’ять грн. 00 коп. 

   

59.11.1 Послуги щодо виробництва кіно та 

відеофільмів і телевізійних програм 

2282 88980,00 

Вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот 

вісімдесят грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші 2282 7000,00 

Сім тисяч грн. 00 коп. 

   

 63.99.1 Послуги  інформаційні, інші, н.в.і.у. 

 

2282 10000,00 

Десять тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

63.11.1 Послуги щодо обробки даних 

розміщеної інф-ії на веб-вузлах, щодо прогр. 

застосування 

2282  

6000,00 

Шість тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

59.11.2 Продукція кінематографічна, 

відеопродукція та телевізійна продукція 

2282 90000,00 

Дев’яносто тисяч грн. 00 коп. 

- 

 

-  

60.20.1 Послуги щодо підготування 

телепрограм і телемовлення 

2282 99000,00 

Дев’яносто дев’ять тисяч грн.  

00 коп. 

 

- 

 

- 

 

59.20.1 Послуги щодо записування звуку та 

записування наживо 

2282 49000,00 

П’ятдесят дві тисячі грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

 

59.13.1 Послуги щодо розповсюдження 

кінофільмів, відеофільмів і телвізійних 

програм 

2282 23000,00 

Двадцять три тисячі грн. 00 коп. 

 

- 

 

 

- 

 

Всього:  983 230,00    

46.90.1 Оптова торгівля неспеціалізована 2282 37990,00 

Тридцять сім тисяч дев’ятсот 

дев’яносто грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

93.19.1 Послуги у сфері спорту, інші 2282 20000,00 

Двадцять тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 



47.00.6  Роздрібна торгівля виробами 

культурно-відпочинкової призначеності 

2282 39650,00 

Тридцять дев’ять тисяч шістсот 

п’ятдесят грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

93.29.2 Послуги розважальні, інші, н.в.і.у. 2282 20000,00 

Двадцять тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2282 46700,00 

Сорок шість тисяч сімсот грн. 00 

коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

 74.90.1 Послуги  щодо надання професійної та 

технічної допомоги та консультаційні  н.в.і.у. 

2282 9115,00 

Дев’ять тисяч сто п’ятнадцять грн. 

00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

56.21.1 Послуги  щодо виїзного ресторанного 

обслуговування (кейтерінгу) 

2282 9445,00 

Дев’ять тисяч чотириста сорок 

п’ять грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

59.11.1 Послуги щодо виробництва кіно та 

відеофільмів і телевізійних програм 

2282 59000,00 

П’ятдесят одна тисяча чотириста 

п’ятдесят вісім грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

59.11.2 Продукція кінематографічна, 

відеопродукція та телевізійна продукція 

2282 9458,00 

Дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят 

вісім грн. 00 коп. 

  Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

59.20.1 Послуги щодо записування звуку та 

записування наживо 

 

2282 37193,00 

Тридцять сім тисяч сто дев’яносто 

три грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

60.20.1 Послуги щодо підготування 

телепрограм і телемовлення 

2282 21168,00 

Двадцять одна тисяча сто 

шістдесят вісім грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Кредиторська заборгованість 

2014 року  

Довідка від 10.03.15 № 2 

Всього кредиторська заборгованість:  309 719,00    

77.21.1 Послуги щодо прокату виробів для 

відпочинку та заняття спортом  

 

2282 92900,00 

Дев’яносто дві тисячі дев’ятсот 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2282 25624,00 

Двадцять п’ять тисяч шістсот 

двадцять чотири грн. 00 коп. 

  Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

47.00.6  Роздрібна торгівля виробами 

культурно-відпочинкової призначеності 

2282 18757,00 

Вісімнадцять тисяч сімсот 

п’ятдесят сім грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

46.90.1 Оптова торгівля неспеціалізована 

 

 

2282 15319,00 

П’ятнадцять тисяч триста 

дев’ятнадцять грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 



90.02.1 Послуги допоміжні щодо 

виконавського мистецтва  

2282 27100,00 

Двадцять сім тисяч сто грн. 00 

коп. 

- - 

 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

56.21.1 Послуги  щодо виїзного ресторанного 

обслуговування (кейтерінгу) 

2282 8000,00 

Вісім тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

55.10.1 Послуги щодо тимчасового 

розміщування відвідувачів у кімнатах, або 

житлових одиницях (крім за умов сумісного 

корист. в режимі розподіл. часу (таймшеру) 

2282 22200,00 

Двадцять дві тисячі двісті грн. 

 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

73.11.1 Послуги рекламних агентств 2282 53296,00 

П’ятдесят три тисячі двісті 

дев’яносто шість грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми 

транспортними засобами 

2282 6839,00 

Шість тисяч вісімсот тридцять 

дев’ять грн. 00 коп. 

  Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших 

машин,устаткування та майна, н.в.і.у. 

2282 95600,00 

Дев’яносто п’ять тисяч шістсот 

грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

93.19.1 Послуги у сфері спорту, інші 2282 2800,00 

Дві тисячі вісімсот грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

 63.99.1 Послуги  інформаційні, інші, н.в.і.у. 

 

2282 11565,00 

Одинадцять тисяч п’ятсот 

шістдесят п’ять грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

59.11.2 Продукція кінематографічна, 

відеопродукція та телевізійна продукція 

2282 20000,00 

Двадцять тисяч грн. 00 коп. 

 

- 

 

- 

Додаткові кошти 

Довідка від 10.03.15 № 2 

Всього додаткові кошти:  400 000,00    

Всього КФК 180109:  1 692 949,00 

Один мільйон шістсот 

дев’яносто дві тисячі дев’ятсот 

сорок дев’ять грн. 00 коп. 

   

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 16.03.2015 р. № 60 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                          _____________  В.О.Коваленко 


