
 

Річний план закупівель на 2017 рік 

(згідно тимчасового кошторису) 

 

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, 39769942 
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- - - - - - - - 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від ____________№ __________. 

 

 

Голова тендерного комітету   _____________________  Р.І.Тхір 
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Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель (згідно тимчасового кошторису) 

на 2017 рік 

 

 

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, 39769942 

 
Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі (за 

наявності) 

Коди 

згідно з 

КЕКВ 

Розмір бюджетного 

призначення  за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Папір для друку 

 

ДК 021:2015  

30197630-1 

2210 9770,00 Девять 

тисяч 

сімсот 

сімдесят 

грн. 00 коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель  

січень 2017 

року 

 

Конверти та марки 

 

ДК 021:2015 

30199230-1; 

22410000-7 

2210 3120,00 Три тисячі 

сто 

двадцять 

грн. 00 коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель  

січень 2017 

року 

 

Всього за КЕКВ   2210 12890,00 Дванадцять 

тисяч 

вісімсот 

дев’яносто 

грн. 00 коп. 

   

Технічне 

обслуговування і 

ремонт копіювально-

розмножувальної 

техніки 

 

ДК 021:2015 

50313000-2 

2240 2410,00  

Дві тисячі 

чотириста 

десять грн. 

00 коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель  

січень 2017 

року 

 

Всього за КЕКВ  2240 2410,00 Дві тисячі 

чотириста 

десять грн. 

00 коп. 

   

Відшкодування 

витрат на 

відрядження 

 2250 1000,00 Одна 

тисяча грн. 

00 коп. 

  Не підпадає 

під дію ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі» 

Всього за КЕКВ  2250 1000,00 

 

Одна 

тисяча грн. 

00 коп. 

   

Відшкодування 

витрат за 

теплопостачання 

 

ДК 021:2015 

09320000-8 

2271 26660,00 Двадцять 

шість 

тисяч 

шістсот 

шістдесят 

грн. 00 коп. 

  Не підпадає 

під дію ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі» 

Відшкодування  

витрат за 

водопостачання і 

водовідведення 

 

ДК 021:2015 

65110000-7; 

65130000-3 

2272 1900,00 Одна 

тисяча 

дев’ятсот 

грн. 00 коп. 

  Не підпадає 

під дію ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі» 

Відшкодування 

витрат за 

електроенергію 

 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 6500,00 Шість 

тисяч 

п’ятсот 

грн. 00 коп. 

  Не підпадає 

під дію ЗУ 

«Про 

публічні 

закупівлі» 

Всього за КЕКВ  2270 35060,00 Тридцять 

п’ять тисяч 

шістдесят 

грн. 00 коп. 

   

Штрафи, пені, судові 

збори 

 2800 450,00 Чотириста 

п’ятдесят 

грн. 00 коп. 

  Не підпадає 

під дію ЗУ 

«Про 

публічні 



закупівлі» 

Всього за КЕКВ  2800 450,00 Чотириста 

п’ятдесят 

грн. 00 коп. 

   

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від ____________№ __________. 

 

 

Голова тендерного комітету   _____________________  Р.І.Тхір 

    

                                                          М.П. 

 

 


