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Код за ДК 021:2015

Канцелярські товари 30192700-8 2610 71,999.63 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Марки 22410000-7 2610 4,619.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Поштові та вітальні листівки й інша друкована продукція 22300000-3 2610 3,180.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку 30120000-6 2610 19,458.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Послуги з передплати друкованих видань 79980000-7 2610 9,500.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Послуги з резервного копіювання та перетворення каталогів 72900000-9 2610 90,000.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості 70220000-9 2610 137,085.84 **** травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Ремонт, технічне обслуговування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги
5030000-8 2610 26,600.00 * травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Телекомунікаційні послуги 64200000-8 2610 27,710.04 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Інтернет-послуги
72400000-4 2610 4,029.96 * травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Поштові та кур’єрські послуги
64100000-7 2610 500.00 * травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Інформаційні системи та сервери 48800000-6 2610 180,000.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп’ютерні системи 48900000-7 2240 20,538.90 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 70330000-3 2610 83,744.28 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Додаток до річного плану закупівель, 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

22.03.2016  № 490

що здійснюються без проведення процедур закупівель 
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 Послуги інформаційних агентств 92400000-5 2610 144,000.00 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Централізоване опалення 09323000-9 2610 22,468.67 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Послуги з розподілу води та супутні послуги 651000000-4 2610 1,911.48 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Електрична енергія 09310000-5 2610 28,942.56 * травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Всеукраїнський семінар для керівнтків та лідерів "Реформа  децентралізації влади і діяльність ГОІ 

на місцевому рівні" - 5 днів
** 2610 152,200.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Збори керівників та лідерів ГОІ – членів та партнерів НАІУ з питань формування та реалізації 

державної політики у сфері соціального захисту та забезпеченн прав осіб з інвалідністю - 

”Генеральна Асамблея” - 2 дні

** 2610 124,800.00 *** травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Конференція "Шляхи вирішення проблем стомованих хворих в Україні. Напрацювання стратегій." - 

3 дні
** 2610 108,600.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Семінар-тренінг для лідерів громадських обєднань осіб з інвалідністю “Школа незалежного життя” 

- 3 дні
** 2610 30,100.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Науково-практична конференція "Сучасні методи попередженнята профілактики, лікування, 

забезпечення соціально-психологічної та медичної реабілітації жінок хворих на РМЗ в 

післяопераційний та реабілітаційний періоди" - 2 дні

** 2610 58,300.00 *** травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Навчально-практичний семінар "Орієнтування в просторі та скандинавська ходьба як засоби 

соціалізації та інтеграції осіб з інвалідністю по зору в сучасне суспільство", 5 днів
** 2610 116,200.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Навчальний семінар   “Організація    рекреаційно-реабілітаційних  програм  для  осіб  з  

інвалідністю”  -  5 днів
** 2610 91,500.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Навчально-методичний семінар «Сучасні методики соціальної, професійної та психологічної 

реабілтації осіб з інвалідністю» - 3 дні
** 2610 71,500.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Семінар-тренінг для фахівців громадських організацій людей з інвалідністю з питань організації 

реабілітаційних програм на рівні громади - 5 днів
** 2610 88,800.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Тренінг для фахівців транспортної галузі "Супровід та допомога маломобільним пасажирам на 

транспорті"  - 5 днів 
** 2610 112,970.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Всеукраїнський навчально-практичний семінар з питань запровадження інклюзивних програм для 

дітей та молоді з інтелектуальною недостатністю  - 4 дні
** 2610 94,700.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Семінар-тренінг “Міжнародний та вітчизняний досвід організації інклюзивного навчання для дітей 

з важкими порушеннями зору - правові та психолого-педагогічні засади" - 3 дні
** 2610 104,100.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Всеукраїнський форум «Здоров'я жінки та його небезпека"- 3дні ** 2610 163,100.00 *** травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Всеукраїнський семінар «Підвищення спроможності батьківських обєднань у представленні 

інтересів дітей та молоді з інвалідністю» - 4 дні
** 2610 160,800.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель
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Всеукраїнський семінар "Літня школа жінок-волонтерів: допомога - допомагаючим, 

самозбереження - основа професіоналізму" - 5 днів
** 2610 145,200.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Пракичний семінар "Сприяння реалізації права жінок з інвалідністю на особистий зріст та творчий 

розвиток" - 3 дні
** 2610 69,280.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Творчий захід з питань соціально-психологічної реабілітації осіб з інвалідністю - 3 дні ** 2610 108,450.00 *** травень 17р.
без застосування електронної 

системи закупівель

Навчально-інформаційний тренінг “Реалізація потенціалу людей з інвалідністю в інтересах 

громади” - 3 дні
** 2610 110,600.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Захід на виконання ст. 11 Конвенції ООН про права інвалідів (call-центр для осіб з інвалідністю, що 

постраждали внаслідок проведення АТО)
** 2610 53,000.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Навчально-інформаційний тренінг “Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості 

забезпечення стабільної діяльності ГОІ” - 3 дні
** 2610 70,400.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Навчально-інформаційний тренінг “Основи фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості 

забезпечення стабільної діяльності ГОІ” - 3 дні
** 2610 70,400.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Проведення прес-конференції з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з 

інвалідністю
** 2610 5,000.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Проведення прес-конференції з питань соціального захисту та забезпечення прав осіб з 

інвалідністю
** 2610 5,000.00 *** травень 17р.

без застосування електронної 

системи закупівель

Всього по Додатку: 2,991,288.36

Секретар комітету з конкурсних торгів                               Журбенко О.М

***  Здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу

**** Згідно з п.3 ст.2 Закону України Про публічні закупівлі,  дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно

Голова комітету з конкурсних торгів                                    Скрипка Н.С

*  Допорогові закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у ч.1 ст. 2 Закону України Про публічні закупівлі

**  Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення Всеукраїнською громадською організацією щодо забезпечення прав інвалідів заходів, 

передбачених Конвенцією ООН про права інвалідів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу згідно з Наказом 

Міністерства економіки України від 17.03.2016 № 454 Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі


