
 

Річний план закупівель на 2017 рік 

(зміни від 25.04.2017 року) 

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 

ДК 

021:2015(CPV) 

30190000-7- 

Офісне 

устаткування 

та приладдя 

різне (Папір 

для друку, 

дрібне 

канцелярське 

приладдя) 

ДК 021:2015 

30190000-7 

2210 355500,00 триста 

п’ятдесят 

п’ять 

тисяч 

п’ятсот 

грн. 00 

коп.  

відкриті 

торги 

протягом 

2017 року 
 

ДК 

021:2015(CPV) 

09130000-9 

Нафта і 

дистилянти 

(Бензин А-95) 

ДК 021:2015 

09130000-9 

2210 250000,00 двісті 

п’ятдесят 

тисяч грн. 

00 коп. 

відкриті 

торги 

протягом 

2017 року 
 

ДК 

021:2015(CPV) 

09320000-8 

Пара, гаряча 

вода та 

пов’язана 

продукція 

(Постачання 

теплової 

енергії в 

гарячій воді) 

ДК 021:2015 

09320000-8 

2271 285000,00 двісті 

вісімдесят 

п’ять 

тисяч грн. 

00 коп.  

переговорна 

процедура 

(скорочена) 

протягом 

2017 року 
 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від ___________________№ _______________. 

 

 

Голова тендерного комітету   _____________________  Р.І.Тхір 

    

                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель  

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 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марки  ДК 021:2015 

22410000-7 

2210 25500,00 двадцять п’ять 

тисяч п’ятсот грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

ДК 021:2015 

30230000-0 

2210 142858,00 сто сорок дві тисячі 

вісімсот п’ятдесят 

вісім грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір  

протягом 

2017 року 

 

 

Офісні меблі ДК 021:2015 

39130000-2 

2210 23000,00 двадцять три тисячі 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Продукція для 

чищення 

ДК 021:2015 

39830000-9 

2210 11000,00 одинадцять  тисяч 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Частини для 

світильників та 

освітлювального 

обладнання 

ДК 021:2015 

31530000-0 

2210 5000,00 п’ять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Замки, ключі та петлі 

 

ДК 021:2015 

44520000-1 

2210 7000,00 сім тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Газети, періодичні 

спеціалізовані та інші 

періодичні видання і 

журнали 

ДК 021:2015 

22200000-2 

2210 37500,00 тридцять сім тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Всього за КЕКВ   2210 251858,00 двісті п’ятдесят 

одна тисяча 

вісімсот п’ятдесят 

вісім грн. 00 коп. 

   

Послуги пов’язані з 

друком 

ДК 021:2015 

79820000-8 

2240 5000,00 п’ять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 



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 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової 

нерухомості 

ДК 021:2015 

70220000-9 

2240 5000,00 п’ять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Страхові послуги ДК 021:2015 

66510000-8 

2240 33500,00 тридцять три тисячі 

п’ятсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

64210000-1 Послуги 

телефонного зв’язку 

та передачі даних 

(Послуги  зв’язку) 

ДК 021:2015 

64210000-1 

2240 100000,00 сто тисяч грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

72410000-7 

Послуги провайдерів 

(Послуги інтернет-

провайдерів) 

ДК 021:2015 

72410000-7 

2240 150000,00 сто п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

Кур’єрські послуги ДК 021:2015 

64120000-3 

2240 20000,00 двадцять тисяч грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Послуги бібліотек і 

архівів 

ДК 021:2015 

92510000-9 

2240 7000,00 сім тисяч грн. 00 

коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

92400000-5 Послуги 

інформаційних 

агенств 

ДК 021:2015 

92400000-5 

2240 2000,00 дві тисячі грн. 00 

коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

квітень 

2017 року 

 

 

Послуги пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

ДК 021:2015 

72260000-5 

2240 157300,00 сто п’ятдесят сім 

тисяч триста грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання 

 

ДК 021:2015 

50110000-9 

2240 40000,00 сорок тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки  

ДК 021:2015 

50310000-1 

2240 180000,00 сто вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів   

ДК 021:2015 

50320000-4 

2240 109590,00 сто дев’ять тисяч 

п’ятсот дев’яносто 

грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

 



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 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Відшкодування 

інших комунальних 

послуг за утримання 

приміщення (вивіз 

сміття; технічне 

обслуговування 

ліфта; утримання в 

чистоті приміщень; 

послуги охорони) 

 2240 227000,00 двісті двадцять сім 

тисяч грн. 00 коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

4540000-1 

Завершальні 

будівельні роботи 

(Поточний ремонт) 

ДК 021:2015 

4540000-1 

2240 78500,00 сімдесят вісім тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

 

Всього за КЕКВ  2240 1105890,00 один мільйон сто 

п’ять  тисяч 

вісімсот дев’яносто 

грн. 00 коп. 

   

Відшкодування 

витрат на 

відрядження 

 2250 229054,00 двісті двадцять 

дев’ять тисяч 

п’ятдесят чотири 

грн. 00 коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2250 229054,00 двісті двадцять 

дев’ять тисяч 

п’ятдесят чотири 

грн. 00 коп. 

   

Відшкодування 

витрат за 

теплопостачання 

 

ДК 021:2015 

09320000-8 

2271 208192,00 двісті вісім тисяч 

сто дев’яносто дві 

грн. 00 коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Експлуатація систем 

водопостачання 

ДК 021:2015 

65130000-3 

2272 18500,00 вісімнадцять тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2017 року 

 

 

Відшкодування  

витрат за 

водопостачання і 

водовідведення 

 

ДК 021:2015 

65110000-7; 

65130000-3 

2272 25560,00 двадцять п’ять 

тисяч п’ятсот 

шістдесят грн. 00 

коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

65310000-9 

електрична енергія 

 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 191000,00 сто дев’яносто одна 

тисяча грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

 

Відшкодування 

витрат за 

електроенергію 

 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 283760,00 двісті вісімдесят три  

тисячі сімсот 

шістдесят грн. 00 

коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 



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 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

65200000-5 Послуги з 

розподілу газу та 

супутні послуги  

ДК 021:2015 

65200000-5 

2274 80404,00 вісімдесят тисяч 

чотириста чотири 

грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2017 року 

 

 

Відшкодування 

витрат за газ 

ДК 021:2015 

65200000-5 

2274 46733,00 сорок шість тисяч 

сімсот тридцять три 

грн. 00 коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2270 854149,00 вісімсот п’ятдесят 

чотири тисячі сто 

сорок дев’ять грн. 

00 коп. 

   

Послуги з 

професійної 

підготовки у сфері 

підвищення 

кваліфікації 

ДК 021:2015 

80570000-0 

2282 7500,00 сім тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп. 

 протягом 

2017 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2282 7500,00 сім тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп. 

   

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _______________№ ___________________. 

 

 

Голова тендерного комітету   ______________________Тхір Р.І. 

    

                                                          М.П. 

 

 

 


