
Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з  

КЕКВ 

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 5 6 7

Всього за КЕКВ 2210           854 000,00   

Блокноти з логотипом 

НШСУ 

ДК 021:2015 - 22810000-1 

Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали

2210 44 000,00
Сорок чотири тисячі 

гривень 00 копійок

            12 500,00   

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі
-

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ
-

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Бензин А 95

ДК 021:2015 - 72410000-7 

Послуги провайдерів

2240

ДК 021:2015 - 72320000-4 - 

послуги, пов’язані з базами 

даних

ДК 021:2015 - 39830000-9 -

Продукція для чищення
2210

2210

ДК 021:2015: 39220000-0 

Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування

2240

ДК 021:2015 - 30125100-2 

Картриджі з тонером

2240

Послуги з хімічного 

чищення килимового 

покритт, тюлей, штор, 

жалюзів

Послуги з профілактичного 

очищення каналізації

ДК 021:2015 - 98310000-9 

Послуги з прання і сухого 

чищення 

Пакети антивірусного 

програмного забезпечення

2240

ДК 021:2015 - 48760000-3 

Пакети програмного 

забезпечення для захисту від 

вірусів

ДК 021:2015 - 90470000-2 

Послуги з чищення 

каналізаційних колекторів

-

 Вісім тисяч  гривень 

00 копійок 

-

-

допорогові 

закупівлі

 П'ятдесят дев'ть тисяч 

вісімсот гривень 00 

копійок 

Сто дев'яносто  

гривень 00 копійок

допорогові 

закупівлі

-

-

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ
-

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

 Сорок п'ять тисяч 

гривень 00 копійок 

 П'ятнадцять  тисяч   

гривень 00 копійок 

допорогові 

закупівлі

Додаток до річного плану закупівель

на 2020 рік

Національна школа суддів України, 37451388

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі

4

ДК 021:2015 - 09130000-9 - 

Нафта і тистиляти
2210

Спеціальний 

фонд, з ПДВ
          110 000,00   

 Сто десять тисяч    

гривень 00 копійок 

допорогові 

закупівлі

-

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі
            70 000,00   

-

-

 Сімдесят тисяч   

гривень 00 копійок 

 Сто дев'яносто шість 

тисяч  гривень 00 

копійок 

 Тридцять тисяч 

гривень 00 копійок 

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

            59 800,00   

            60 000,00   

            88 800,00   

2210 190 000,00

2240

            45 000,00   

            15 000,00   

          196 000,00   

ДК 021:2015 - 33760000-5 - 

Туалетний папір, носові 

хустинки, рушники для рук і 

серветки

Послуги інтернет зв'язку

2210 30 000,00

Картриджі до принтерів

Вітальні листівки

Набір губок, рукавички 

бавовняні та гумові, 

серветки, відро для 

сміття, віники, пензелі для 

фарбування, вантуз

Слово Національної школи 

суддів України

ДК 021:2015: 22211000-2 - 

Періодичні спеціалізовані 

видання

2210

М ішки та пакети для 

сміття

Передплата періодичних 

видань на 2021 рік

            30 000,00   

Папір туалетний, 

паперовий рушник            

2210

2210

100 000,00

Засіб для миття посуду, 

мило рідке, засоби для 

чищення та миття 

автомобілів

2210

ДК 021:2015 - 19640000-4 - 

Поліетиленові мішки та пакети 

для сміття

 Тридцять тисяч 

гривень 00 копійок 

-

ДК 021:2015 - 22200000-2 

Газети,періодичні 

спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали

24 000,00

 Сто  тисяч   гривень 00 

копійок 

2210

 Дванадцять тисяч 

п'ятсот гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі

 Двадцять чотири 

тисячі  гривень 00 

копійок 

 Вісімдесят вісім  тисяч 

вісімсот гривень 00 

копійок 

 Шістдесят тисяч   

гривень 00 копійок 

ДК 021:2015 22320000-9 

Вітальні листівки

Вода мінеральна, 

бутильована

ДК 021:2015 - 15980000-1 - 

безалкогольні напої

              8 000,00   

Послуги користування 

інформаційно-правовою 

системою "Ліга Закон"

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ



допорогові 

закупівлі

-

 Сто дев'яносто  тисяч  

гривень 00 копійок 

 П'ять тисяч гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі

 П'ятдесят тисяч 

шістсот гривень  

копійок 

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

-

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

-

-

-

 П ослуги з охорони майна

2240

С трахування 

автотранспортних засобів

ДК 021:2015 - 50310000-1 

Технічне обслуговування та 

ремонт офісної техніки

ДК 021:2015 - 79710000-4 

Охоронні послуги

О ренда нежитлової 

нерухомості

ДК 021:2015 - 71630000-3 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань

Послуги з технічного 

огляду комп'ютерної 

техніки

ДК 021:2015 - 64210000-1 

Послуги  телефонного зв'язку та 

передачі даних

ДК 021:2015 - 50710000-5 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і 

механічного устаткування 

будівель

Технічне обслуговування 

кондиціонерів

С трахування приміщень, 

які знаходяться в оренді

Послуги спеціального 

зв'язку

Послуги безпроводового 

зв'язку, послуги міського 

та міжміського 

телефонного зв'язку

Заправка картриджів

2240

2240             50 600,00   

 П'ятдесят  тисяч   

гривень 00 копійок 

 Чотириста тисяч 

гривень 00 копійок 
2240

 Сорок дев'ять тисяч 

дев'ятсот гривень 00 

копіойк 

          400 000,00   

5 000,00 

            18 500,00   

2240

              8 000,00   

          190 000,00   2240

 Вісім  тисяч  гривень 

00 копійок 

            50 000,00   

            49 900,00   

2240

ДК 021:2015 - 64210000-1 

Послуги  телефонного зв'язку та 

передачі даних

2240

Палітурні послуги, 

впорядкування архіву

 Вісімдесят тисяч  

гривень 00 копійок 

 Дев'яносто шість тисяч  

гривень 00 копійок 

            80 000,00   
ДК 021:2015 - 66510000-8 

Страхові послуги

ДК 021:2015 - 66510000-8 

Страхові послуги
            96 000,00   

ДК 021:2015 – 79970000-4 – 

видавничі послуги

2240 -

ДК 021:2015 - 70220000-9 

Послуги з надання в оренду чи 

лізингу нежитлової 

нерухомості  (Дія Закону не 

поширюється)

2240

-

 Вісімнадцять тисяч 

п'ятсот  гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ



       2 411 400,00   

          780 400,00   

            36 000,00   

            48 000,00   

Поточний ремонт 

приміщення

допорогові 

закупівлі

ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи 
2240 180 000,00

-

допорогові 

закупівлі

            16 000,00   
допорогові 

закупівлі

 Чотири тисячі шістсот 

гривень 00 копійок 

 Шістнадцять тисяч 

гривень 00 копійок 

допорогові 

закупівлі

-

134 000,00 

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

Всього за 2271

-

Відшкодування витрат на 

теплопостачання 

орендованих приміщень

Всього за 2240

Сто вісімдесят тисяч  

гривень 00 копійок

2 200,00
Дві тисячі двісті 

гривень 00 копійок

 Сімсот вісімдесят 

тисяч чотириста   

гривень 00 копійок 

2272

2240

2240

ДК 021:2015 - 09320000-8 -  

пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція (Дія Закону не 

поширюється)

          780 400,00   

Водопостачання та 

водовідведення

2271

Відшкодування послуг за 

технічне обслуговування 

ліфтів

Відшкодування послуг за 

технічне обслуговування 

дахової котельні

2240

ДК 021:2015 - 50110000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

ДК 021:2015 - 79550000-4 

Послуги з набору та обробки 

текстів і комп’ютерної 

верстки  

Послуги з оновлень, 

налаштування системи 

під зміни в законодавстві 

програмного забезпечення  

"IS - Pro", Медок

ДК 021:2015 - 72253000 -3 

Послуги з підтримки 

користувачів та з технічної 

підтримки

Послуги з технічної 

підтримки програмного 

забезпечення  "JS 

Канцелярія" 

Послуги верстки науково – 

методичних матеріалів 

Відшкодування витрат з 

організації та здійснення 

спеціальної підготовки

Послуги миття 

автомобілів 

Послуги  шиномонтажу

Р емонт та технічне 

обслуговування 

автомобілів

2240

Послуги поштові та 

кур'єрські

Сервісне обслуговування 

газового обладнання

ДК 021:2015 - 64120000-3 

Курєрські послуги

ДК 021:2015 - 50750000-7 - 

Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів

ДК 021:2015 - 50530000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки

ДК 021:2015 - 24950000-8 

Спеціалізована хімічна 

продукція

Заряди для вогнегасників

Т ехнічне обслуговування 

ліфта

 Шістдесят тисяч    

гривень 00 копійок 

            49 600,00   

2240

2240

            60 000,00   

 Сорок вісім тисяч   

гривень 00 копійок 

допорогові 

закупівлі

            29 200,00   

 Двадцять дев'ять  

тисяч двісті  гривень 00 

копійок 

130 800,00 

 Сто тридцять тисяч 

вісімсот гривень 00 

копіойк 

 Сто тридцять чотири 

тисячі гривень 00 

копійок 

2240

 П'ятсот тридцять дві 

тисячі дев'ятсот   

гривень 00 копійок 

              4 600,00   

          532 900,00   

 Тридцять шість тисяч 

гривень 00 копійок 

2240

2240

ДК 021:2015 - 72260000 -5 

Послуги пов'язані з програмним 

забезпеченням

2240

2240

-

-

допорогові 

закупівлі

-

ДК 021:2015 - 80400000-8 

Послуги у сфері освіти для 

дорослих та інші освітні 

послуги (Дія Закону не 

поширюється)

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі

 Сорок  дев'ять  тисяч 

шістсот гривень 00 

копійок 

Тридцять тисяч  

гривень 00 копійок

 Вісім  тисяч чотириста 

гривень 00 копійок 
-

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

допорогові 

закупівлі

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

Загальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

допорогові 

закупівлі

              8 400,00   

ДК 021:2015 - 65100000-4 

Послуги з розподілу води та 

супутні послуги

1 800,00

ДК 021:2015 - 50750000-7 - 

Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Одна тисяча вісімсот  

гривень 00 копійок

допорогові 

закупівлі
-

допорогові 

закупівлі

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

допорогові 

закупівлі

2240

ДК 021:2015 - 50531100-7 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування котлів

30 000,00

допорогові 

закупівлі

ДК 021:2015 - 50110000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

допорогові 

закупівлі

ДК 021:2015 - 50110000-9 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

2240

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ

Спеціальний 

фонд, з ПДВ
-

-
Спеціальний 

фонд, з ПДВ



          153 800,00   

          438 800,00   

          166 100,00   

            98 200,00   

Відшкодування послуг з 

вивезення твердих 

побутових відходів

Відшкодування витрат на 

оплату енергії електричної 

орендованих приміщень

ДК 021:2015 - 09310000-5 - 

Електрична енергія (Дія Закону 

не поширюється)

 Одна тисяча триста 

гривень 00 копійок 

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

-

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

2272
 Сто двадцять тисяч   

гривень 00 копійок 

Відшкодування витрат на 

водопостачання та 

водовідведення

          120 000,00   

            55 700,00   

            17 900,00   

 Сімнадцять тисяч 

дев'ятсот  гривень 00 

копійок 

ДК 021:2015 - 90510000-5 - 

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям

2275

              1 300,00   

2275

ДК 021:2015 - 65300000-6- 

Розподіл електричної енергії та 

супутні послуги (Дія Закону не 

поширюється)

2273 32600,00

ДК 021:2015 - 09120000-6 

Газове паливо
Оплата  за природний газ

Всього за 2273

Всього за 2274

допорогові 

закупівлі

2274

2274

ДК 021:2015 - 09120000-6 

Газове паливо (Дія Закону не 

поширюється)

Відшкодування витрат за 

природний газ

Відшкодування витрат на 

оплату розподілу 

електричної енергії 

допорогові 

закупівлі

Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

Загальний 

фонд, з ПДВ
-

-

-

-

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

2273

-

-

Вивезення твердих 

побутових відходів

Відшкодування витрат на 

водопостачання та 

водовідведення

ДК 021:2015 - 651110000-7 

Розподіл води (Дія закону не 

поширюється)

2272               4 600,00   

ДК 021:2015 - 65100000-4  

Послуги з розподілу води та 

супутні послуги (Дія закону не 

поширюється)

Загальний 

фонд, з ПДВ

Відшкодування оплати 

послуг розподілу 

природного газу

ДК 021:2015 - 65200000-5 

Послуги з розподілу  газу та 

супутні послуги

ДК 021:2015 - 90510000-5 - 

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям

Всього за 2272

 Чотири тисячі шстсот 

гривень 00 копійок 

          406 200,00   

 Чотириста шість тисяч 

двісті  гривень 00 

копійок 

2274             12 200,00   

 Дванадцять  тисяч 

двісті гривень 00 

копійок 

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

-
Загальний 

фонд, з ПДВ

Загальний 

фонд, з ПДВ

 П'ятдесят п'ять тисяч  

сімсот гривень 00 

копійок 

-

 Дев'яносто вісім   

тисяч двісті гривень 00 

копійок 

Дія Закону не 

поширюєтьс

я

 Тридцять дві тисячі 

шістсот  гривень 00 

копійок 



          20 000,000   

            10 000,00   

Голова  тендерного комітету В. А. Мазурок

Секретар тендерного комітету І. В. Панасенко

Загальний 

фонд, з ПДВ

Всього за 2275

Послуги з навчання 

(професійної підготовки 

працівників)

допорогові 

закупівлі

ДК 021:2015 - 80510000-2 

Послуги з професійної 

підготовки працівників

 Десять тисяч   гривень 

00 копійок 
            10 000,00   

Всього за 2282

2282
Спеціальний 

фонд, з ПДВ

-

-

Відшкодування послуг з 

вивезення твердих 

побутових відходів

ДК 021:2015 - 90500000-2- 

Послуги у сфері поводження зі 

сміттям та відходами

2275

                 800,00   

 Вісімсот гривень 00 

копійок 

Дія Закону не 

поширюєтьс

я


