
Річний план закупівель на 2018 рік 

(від 05 квітня 2018 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 395000,00 триста 

дев’яносто 

п’ять тисяч 

грн. 00 коп.  

відкриті 

торги 

протягом 

2018 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 

2018 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      382700,00 триста 

вісімдесят 

дві тисячі 

сімсот  грн. 

00 коп.  

переговорна 

процедура 

(скорочена) 

протягом 

2018 року 
 

ДК 021:2015 

(CPV) 

65310000-9 

Електрична 

енергія 

(постачання 

електричної 

енергії) 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 414800,00 чотириста 

чотирнадцять 

тисяч 

вісімсот грн. 

00 коп.  

переговорна 

процедура 

(скорочена) 

протягом 

2018 року 
 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від ___________________№ _______________. 

 

 

Голова тендерного комітету   _____________________ Тхір Р.І. 

                                                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель  

на 2018 рік 

( від 05 квітня 2018 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 

Орієнтовн

ий 

початок 

проведенн

я 

процедур

и 

закупівлі 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДК 021:2015 (CPV) 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

ДК 021:2015 

30230000-0 

2210 150000,00 сто п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогов

а закупівля 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015  (CPV) 

30210000-4 – 

Машини для обробки 

даних (апаратна 

частина (системні 

блоки) 

ДК 021:2015 

30210000-4 

2210 60000,00 шістдесят тисяч грн. 

00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

39710000-2 

Електричні побутові 

прилади 

(Кондиціонери, 

електрочайники) 

ДК 021:2015 

39710000-2 

2210 13000,00 тринадцять тисяч  

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

39130000-2 Офісні 

меблі 

ДК 021:2015 

39130000-2 

2210 45000,00 сорок п’ять тисяч 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

22410000-7 Марки, 

 (Марковані 

конверти) 

ДК 021:2015  

22410000-7 

 

2210 100000,00 сто тисяч грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

39830000-9 

Продукція для 

чищення (засоби для 

миття, чищення та 

ін.) 

ДК 021:2015 

39830000-9 

2210 10000,00 десять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

22820000-4 Бланки 

(Вкладиш до 

трудової) 

ДК 021:2015 

22820000-4 

2210 1500,00 одна тисяча п’ятсот 

грн. 00 коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

44520000-1 Замки, 

ключі та петлі 

 

ДК 021:2015 

44520000-1 

2210 1200,00 одна тисяча двісті 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

30120000-6 

Фотокопіювальне та 

поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку 

(Картриджі) 

ДК 021:2015 

30120000-6  

2210 45000,00 сорок п’ять тисяч 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

34350000-5 Шини 

для транспортних 

засобів великої та 

малої тоннажності 

(Автошини) 

ДК 021:2015 

34350000-5 

2210 10000,00 десять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 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 

ДК 021:2015 (CPV) 

22210000-5 Газети 

(Газети, періодичні 

спеціалізовані та інші 

періодичні видання і 

журнали) 

ДК 021:2015 

22210000-5 

2210 18000,00 вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

31530000-0 Частини 

до світильників та 

освітлювального 

обладнання (лампи) 

ДК 021:2015 

31530000-0 

2210 5000,00 п’ять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

39510000-0 Вироби 

домашнього 

текстилю (жалюзі) 

ДК 021:2015  

39510000-0 

2210 17000,00 сімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

Печатки та фурнітура ДК 021:2015 

99999999-9 

2210 5000,00 п’ять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

Всього за КЕКВ   2210 480700,00 чотириста 

вісімдесят тисяч 

сімсот 

грн. 00 коп. 

   

ДК 021:2015 (CPV) 

70220000-9 Послуги з 

надання в оренду чи 

лізингу нежитлової 

нерухомості (орендна 

плата) 

ДК 021:2015 

70220000-9 

2240 10000,00 десять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

66510000-8 Страхові 

послуги (страхування 

нежитлових 

приміщень, 

автомобілів) 

ДК 021:2015 

66510000-8 

2240 23000,00 двадцять три тисячі  

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 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 

2018 року 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

72410000-7 

Послуги провайдерів 

(Послуги інтернет-

провайдерів) 

ДК 021:2015 

72410000-7 

2240 115000,00 сто п’ятнадцять 

тисяч грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

64120000-3 

Кур’єрські послуги 

ДК 021:2015 

64120000-3 

2240 10000,00 десять тисяч грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

50330000-7 Послуги з 

технічного 

обслуговування 

телекомунікаційного 

обладнання  

ДК 021:2015 

50330000-7 

2240 25020,00 двадцять п’ять  

тисяч двадцять грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 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 

ДК 021:2015(CPV) 

51340000-7 Послуги 

зі встановлення 

обладнання для 

дротового 

телефонного зв’язку 

ДК 021:2015 

51340000-7 

2240 30000,00 тридцять тисяч грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

92400000-5 Послуги 

інформаційних 

агенств 

ДК 021:2015 

92400000-5 

2240 3000,00 три тисячі грн. 00 

коп.  

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015  (CPV) 

50730000-1 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок 

ДК 021:2015  

50730000-1 

2240 20000,00 двадцять тисяч грн. 

00 коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015(CPV) 

72250000-2 – 

Послуги пов’язані з 

системами та 

підтримкою (послуги 

з технічної підтримки 

програмного 

забезпечення системи 

електронного 

документообігу на 

базі «АС управління 

документами «Док 

Проф 3») 

ДК 021:2015 

72250000-2 

2240 157570,00 сто п’ятдесят сім 

тисяч п’ятсот 

сімдесят грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015(CPV) 

48760000-3 

Пакети програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів 

ДК 021:2015 

48760000-3 

2240 20000,00 двадцять тисяч грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015(CPV) 

48440000-4 – Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу 

та бухгалтерського 

обліку(послуги з 

постачання 

комп.програми 

«Комплексна система 

автоматизації п-ва 

«ІС-ПРО» версії 7.Х» 

ДК 021:2015 

48440000-4 

2240 52692,00 п’ятдесят дві тисячі 

шістсот дев’яносто 

дві грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

72260000-5 

Послуги пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

(впровадження і 

обслуговування 

«Комплексної 

системи 

автоматизації п-ва 

«ІС-Про»версії 7.Х» ) 

ДК 021:2015 

72260000-5 

2240 84750,00 вісімдесят чотири   

тисячі сімсот 

п’ятдесят грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

ДК 021:2015(CPV) 

72220000-3 – 

Консультаційні 

послуги з питань 

систем та з технічних 

питань (послуги у 

сфері інформатизації 

ДК 021:2015 

72220000-3 

2240 1500,00 одна тисяча п’ятсот 

грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 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 

щодо комп.програми 

«M.E.Doc») 

ДК 021:2015(CPV) 

50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання (ремонт 

автомобілів) 

ДК 021:2015 

50110000-9 

2240 31560,00 тридцять одна  

тисяча п’ятсот 

шістдесят грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки (ремонт та 

заправка картриджів, 

обсл.ін.комп.облад-

ня) 

ДК 021:2015 

50310000-1 

2240 185000,00 сто вісімдесят п’ять 

тисяч грн. 00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів   

ДК 021:2015 

50320000-4 

2240 178500,00 сто сімдесят вісім 

тисяч п’ятсот грн. 

00 коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

Відшкодування 

інших комунальних 

послуг за утримання 

приміщення (вивіз 

сміття; технічне 

обслуговування 

ліфта; утримання в 

чистоті приміщень; 

послуги охорони) 

 2240 247100,00 двісті сорок сім  

тисяч сто грн. 00 

коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015(CPV) 

79710000-4 

Охоронні послуги 

ДК 021:2015 

79710000-4 

2240 41500,00 сорок одна тисяча 

п’ятсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

65320000-2 

Експлуатація 

електричних 

установок 

ДК 021:2015 

65320000-2 

2240 26000,00 двадцять шість 

тисяч грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

45450000-6 Інші 

завершальні 

будівельні роботи 

ДК 021:2015 

45450000-6 

2240 30000,00 тридцять тисяч грн. 

00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

35720000-1 

Системи та пристрої 

нагляду та охорони 

ДК 021:2015 

35720000-1 

 

2240 11300,00 одинадцять тисяч 

триста грн. 00 коп.   

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

64220000-4 

Телекомунікаційні 

послуги, крім послуг 

телефонного зв’язку і 

ДК 021:2015 

64220000-4 

2240 4130,00 чотири тисячі грн. 

00 коп.  

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

протягом 

2018 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 

передачі даних закупівель 

ДК 021:2015 (CPV) 

39130000-2 Офісні 

меблі 

ДК 021:2015 

39130000-2 

2240 38000,00 тридцять вісім 

тисяч грн. 00 коп.  

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

техніки 

(Обслуговування 

котлів) 

ДК 021:2015 

50530000-9 

2240 400,00 чотириста грн. 00 

коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015(CPV) 

65120000-0 

Експлуатація 

водоочищувальних 

станцій 

ДК 021:2015 

65120000-0 

2240 300,00 триста грн. 00 коп. без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель 

протягом 

2018 року 

 

 

Всього за КЕКВ  2240 1446322,00 один мільйон 

чотириста сорок 

шість тисяч триста 

двадцять дві грн. 

00 коп. 

   

Відшкодування 

витрат на 

відрядження 

 2250 138300,00 сто тридцять вісім 

тисяч триста грн. 00 

коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2250 138300,00 сто тридцять вісім 

тисяч триста грн. 

00 коп. 

   

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 25000,00 двадцять п’ять 

тисяч грн. 00 коп.  

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

Відшкодування 

витрат за 

теплопостачання 

 

ДК 021:2015 

09320000-8 

2271 175000,00 сто сімдесят п’ять 

тисяч грн. 00 коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

65130000-3  

Експлуатування 

систем 

водопостачання 

ДК 021:2015 

65130000-3 

2272 23600,00 двадцять три тисячі 

шістсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

Відшкодування  

витрат за 

водопостачання 

 

ДК 021:2015 

65130000-3 

2272 31000,00 тридцять одна 

тисяча грн. 00 коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 



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 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

65310000-9 

Електрична енергія 

(постачання 

електричної енергії) 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 40000,00 сорок тисяч грн. 00 

коп.  

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

Відшкодування 

витрат за 

електроенергію 

 

ДК 021:2015 

65310000-9 

2273 493700,00 чотириста 

дев’яносто три  

тисячі сімсот грн. 

00 коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

ДК 021:2015 (CPV) 

09120000-6 Газове 

паливо (природній 

газ) 

ДК 021:2015 

09120000-6 

2274 137300,00 сто тридцять сім 

тисяч триста грн. 00 

коп. 

звіт про 

укладений 

договір 

протягом 

2018 року 

 

 

ДК 021:2015 (CPV) 

65210000-5 Послуги з 

розподілу газу та 

супутні послуги  

ДК 021:2015 

65210000-8 

2274 13700,00 тринадцять тисяч 

сімсот грн. 00 коп. 

без 

застосуван

ня 

електронн

ої системи 

закупівель  

протягом 

2018 року 

 

 

Відшкодування 

витрат за газ 

ДК 021:2015 

65210000-8 

2274 182000,00 сто вісімдесят дві 

тисячі грн. 00 коп. 
 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2270 1121300,00 один мільйон сто 

двадцять одна 

тисяча триста грн. 

00 коп. 

   

Послуги з 

професійної 

підготовки у сфері 

підвищення 

кваліфікації 

ДК 021:2015 

80570000-0 

2282 7200,00 сім тисяч двісті грн. 

00 коп. 

 протягом 

2018 року 

 

Не 

підпад

ає під 

дію ЗУ 

«Про 

публіч

ні 

закупі

влі» 

Всього за КЕКВ  2282 7200,00 сім тисяч двісті 

грн. 00 коп. 

   

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _______________№ ___________________. 

 

Голова тендерного комітету   ______________________ Тхір Р.І. 

                                                                                     М.П. 


