
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

на 2013 рік 

 

Окружний адміністративний суд міста Києва 

 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34414689 

 

 

 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ 

(для бюджетних 

коштів)  

Джерело 

фінансування  

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

(при 

оприлюдненні 

не 

заповнюється) 

Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується 

залучити до підготовки 

документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації)  

Примітки  

Перевезення 

пасажирів наземним 

транспортом поза 

розкладом - код 

49.39.3 за ДК 

016:2010 

(автотранспортні 

послуги  легковим 

автомобілем для 

потреб суду) 

2240 

Державний 

бюджет 

України 

 відкриті торги 

березень-

серпень 2013 

року 

Келеберда Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з конкурсних 

торгів, суддя  

- 

Послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції, інші - код 

58.19.1 за ДК 

016:2010 

(поштові марки)  

 

2210 

Державний 

бюджет 

України 

 

закупівля в 

одного 

учасника 

березень-

вересень 

2013 року 

Келеберда Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з конкурсних 

торгів, суддя  

- 



Будування 

нежитлових будівель 

(нове будівництво, 

реконструкція, 

капітальний і поточні 

ремонти) - код 41.00.4 

за ДК 016:2010 

(реконструкція 

адміністративної 

будівлі суду) 

3142 

Державний 

бюджет 

України 

 відкриті торги 

березень-

серпень 2013 

року 

Келеберда Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з конкурсних 

торгів, суддя  

- 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.02.2013 N 1. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів В.І.Келеберда        ________________ 

                                                                                                          (підпис)    М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів  О.Ю.Євменова ________________ 

                                                                                                          (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміни до  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2013 рік 

Окружний адміністративний суд міста Києва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34414689 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)  

Джерело 

фінансування  

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

(при 

оприлюдненні 

не 

заповнюється) 

Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується 

залучити до підготовки 

документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації)  

Примітки  

Будування 

нежитлових будівель 

(нове будівництво, 

реконструкція, 

капітальний і поточні 

ремонти) - код 41.00.4 

за ДК 016:2010 

(реконструкція 

адміністративної 

будівлі суду) 

3142 

Державний 

бюджет 

України  

 відкриті торги 

березень-

серпень 2013 

року 

Келеберда Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з конкурсних 

торгів, суддя  

- 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.04.2013 N 4. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Келеберда В.І.______________ 

                                                                                    (підпис)    М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     О.Ю.Євменова _______________ 

 

 

 

 

 



Зміни до  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2013 рік 

Окружний адміністративний суд міста Києва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34414689 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)  

Джерело 

фінансування  

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

(при 

оприлюдненні 

не 

заповнюється) 

Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується 

залучити до підготовки 

документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації)  

Примітки  

Перевезення 

пасажирів наземним 

транспортом поза 

розкладом - код 

49.39.3 за ДК 

016:2010 

(автотранспортні 

послуги  легковим 

автомобілем для 

потреб суду) 

2240 

Державний 

бюджет 

України 

 

закупівля у 

одного 

учасника 

травень-

серпень 2013 

року 

Келеберда Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з конкурсних 

торгів, суддя  

- 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.05.2013 N 8. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     В.І.Келеберда ______________ 

                                                                                    (підпис)    М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     О.Ю.Євменова _______________ 

 

 

 

 

 



Зміни до  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2013 рік 

Окружний адміністративний суд міста Києва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34414689 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)  

Джерело 

фінансування  

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

(при оприлюдненні 

не заповнюється) 

Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі  

Підрозділ(и) 

(особа(и)), яких 

планується залучити 

до підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації)  

Примітки  

Роботи 

електромонтажні код 

43.21.1 за ДК 

016:2010 

(послуги зі створення 

та впровадження 

систем пожежної та  

охоронної 

сигналізації,  

перепускної системи 

та  відеонагляду ) 

2240 

Державний 

бюджет 

України  

 
відкриті 

торги 

липень-

вересень 

2013 року 

Келеберда 

Володимир 

Іванович, Голова 

комітету з 

конкурсних торгів, 

суддя  

Лот 1 - послуга зі 

створення та 

впровадження 

системи пожежної 

сигналізації, код 

43.21.1 (43.21.10-

00.10) за ДК 016:2010 

«Монтаж систем 

пожежної 

сигналізації»; 

Лот 2 - послуга зі 

створення та 

впровадження 

системи охоронної 

сигналізації, код 

43.21.1 (43.21.10-

00.20) за ДК 016:2010 

«Монтаж систем 

охоронної 

сигналізації»; 

Лот 3 - послуга зі 

створення та 

впровадження 

перепускної системи, 

код 43.21.1 (43.21.10-

00.90) за ДК 016:2010 



«Роботи 

електромонтажні, 

інші»; 

Лот 4- послуга зі 

створення та 

впровадження 

системи відеонагляду, 

код  43.21.1 (43.21.10-

00.90) за ДК 016:2010 

«Роботи 

електромонтажні, 

інші». 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.07.2013 N 16. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Келеберда В.І.______________ 

                                                                                    (підпис)    М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів     О.Ю.Євменова _______________ 

 

 


