
Додаток  до річного плану закупівель на 2019 рік (зі змінами) від 05.08.2019 р. 

 

 

Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять (ЄДРПОУ 01038766) 
 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

КПКВ 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами»  

  

 

 
Предмет 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності) 

Код згідно 

з КЕКВ  

Розмір бюджетного 

призначення за кошторисом 

або очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1  2 3  4 5 6  7 

Канцелярське 

приладдя, 

конверти, марки 

для службової 

кореспонденції 

ДК 021:2015-

30190000-7 – офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

2210 33700,00 Тридцять три 

тисячі сімсот 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд  

Придбання 

свідоцтв, 

посвідчень, 

грамот, 

бухгалтерських, 

статистичних та 

інших бланків  

ДК 021:2015-

22800000-8 – 

паперові чи картонні 

реєстраційні 

журнали, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, 

бланки та інші 

паперові 

канцелярські вироби 

2210 1000,00 Одна тисяча 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 

Придбання або 

передплата 

періодичних, 

довідкових, 

ДК 021:2015-

22200000-2 – газети, 

періодичні 

спеціалізовані та 

2210 4500,00 Чотири тисячі 

п`ятсот 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

квітень 

 2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 



інформаційних 

видань 

інші періодичні 

видання і журнали 

Офісна техніка ДК 021:2015-

30200000-1 

комп`ютерне 

обладнання та 

приладдя (2 од.) 

2210 9000,00 Дев`ять тисяч 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Спеціальний фонд 

Картриджі різні, 

комп. обладнання 

ДК 021:2015-

30120000-6 – 

фотокопіювальне та 

поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку, 

30230000-0 

комп’ютерне 

обладнання 

2210 17200,00 Сімнадцять 

тисяч двісті 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

Хімічні реактиви 

 

 

 

ДК 021:2015-

24310000-0 

основні неорганічні 

хім.речовини 

2210 10350,00 Десять тисяч 

триста 

п`ятдесят 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 

Лабораторний 

посуд 

ДК 021:2015-

38300000-8 

вимірювальні 

прилади 

2210 5200,00 П`ять тисяч 

двісті гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 

Запасні частини 

до автомобілів 

ДК 021:2015-

34320000-6 

механічні 

зап.частини, крім 

двигунів 

2210 24400,00 Двадцять 

чотири тисячі 

чотириста 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

Господарські 

товари, 

ДК 021:2015-

44810000-1 фарби 

2210 600,00 Шістсот 

гривень 00 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 



будівельні 

матеріали 

коп. 

Аптечки та їх 

поповнення 

ДК 021:2015-

33690000-3 лікарські 

засоби різні 

2210 1000,00 Одна тисяча 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний фонд 

Спец.одяг ДК 021:2015-

18130000-9 

спеціальний 

робочий одяг 

2210 5900,00 П’ять тисяч 

дев`ятсот 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний фонд 

Пально-мастильні 

матеріали 

ДК 021:2015-

09132000-3 бензин 

2210 132350,00 Сто тридцять 

дві тисячі 

триста 

п’ятдесят  

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд, звіт про 

укладений договір 

(договори) 

Пально-мастильні 

матеріали 

ДК 021:2015-

09211100-2 моторні 

оливи 

2210 9300,00  Дев`ять тисяч 

 триста  

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

                                                                    Всього за КЕКВ 2210                254500,00 

Продукти 

харчування 

ДК 021:2015- 

15510000-6 

молоко та вершки 

2230 13900,00 Тринадцять 

тисяч 

дев`ятсот 

гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

                                                                   Всього за КЕКВ 2230                                                                                                          13900,00 

Оплата послуг 

сторонніх 

фахівців 

ДК 021:2015-

79970000-4 –  

видавничі послуги 

(палітурні роботи) 

51700000-9 послуги 

зі встановлення 

протипожежного 

2240 20000,00 Двадцять 

тисяч гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 



устаткування 

Оплата послуг зі 

страхування 

ДК 021:2015-

66510000-8 страхові 

послуги 

2240 6200,00 Шість тисяч 

двісті гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

Медичний огляд  ДК 021:2015-

85140000-2 послуги 

у сфері охорони 

здоров’я різні 

2240 1200,00 Одна тисяча 

двісті гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 

Послуги з 

повірки 

різноманітних 

приладів 

ДК 021:2015-

50410000-2 послуги 

з ремонту і тех.обсл. 

вимірюв., випроб.і 

контрол. приладів 

2240 20600,00 Двадцять 

тисяч шістсот 

гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний фонд 

Послуги зв’язку ДК 021:2015-

64200000-8 – 

телекомунікаційні 

послуги  

2240 33200,00 Тридцять три 

тисячі двісті 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

Оплата послуг з 

поточного 

ремонту та 

технічного 

обслуговування 

обладнання, 

техніки 

ДК 021:2015 - 

50310000-1 – 

технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки, 50110000-9 

послуги з ремонту і 

тех.обслуг. 

мототранспортних 

засобів і супутнього 

обладнання, 

50410000-2 послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

2240 47800,00 Сорок сім 

тисяч вісімсот 

гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 



контрольних 

приладів   

Придбання 

програмного 

забезпечення, 

майнові права на 

які користувачу 

не передаються 

ДК 021:2015 -

72261000-2 послуги 

з обслуговування 

програмного 

забезпечення 

2240 8200,00 Вісім тисяч 

двісті гривень 

00 копійок 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Спеціальний фонд 

Оплата послуг з 

технічного 

обслуговування 

обладнання  

ДК 021:2015 - 

72260000-5 – 

послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2240 17000,00 Сімнадцять 

тисяч  гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

Оплата послуг з 

перезарядки 

вогнегасників, 

картриджів, 

тонерів 

ДК 021:2015 -

50310000-1 – 

технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки 

2240 5700,00 П`ять тисяч 

сімсот гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

                                                                    Всього за КЕКВ 2240                159900,00 

Сплата податків ДК 021:2015-

66110000-4 – 

банківські послуги 

2800 52500,00 П`ятдесят дві 

тисячі п`ятсот 

гривень 00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

січень 

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

                                                                     Всього за КЕКВ 2800 52500,00         

  

Підвищення 

кваліфікації 

кадрів 

ДК 021:2015-

80570000-0 послуги 

з професійної 

підготовки у сфері 

підвищення 

кваліфікації 

2282 7400,00 Сім тисяч 

чотириста 

гривень 00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд 

                                                                    Всього за КЕКВ 2282 7400,00 

  



Оплата 

теплопостачання  

ДК 021:2015 – 

6541000-0 

експлуатація 

енергетичних 

станцій 

2271 110000,00 Сто десять 

тисяч гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

січень 

2019 р. 

Загальний фонд, 

звіт про укладений 

договір 

                                                                    Всього за КЕКВ 2271                110000,00 

Оплата 

електроенергії 

ДК 021:2015 - 

09310000-5 – 

електрична енергія 

2273 108000,00 Сто вісім 

тисяч гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

січень 

2019 р. 

Загальний 

фонд,спеціальний 

фонд, звіт про 

укладений договір 

                                                                    Всього за КЕКВ 2273                          108000,00 

Водопостачання 

та 

водовідведення 

ДК 021:2015 -

65130000-3 

експлуат. систем 

водопостачання 

2272 2400,00 Дві тисячі 

чотириста 

гривень 00 

копійок 

допорогові 

закупівл 

січень 

2019 р. 

Загальний фонд 

                                                                    Всього за КЕКВ 2272                2400,00 

Оргтехніка, 

комп’ютерна 

техніка 

ДК 021:2015 -

39710000-2 

електричні побутові 

прилади, 39717200-3 

кондиціонери 

3110 20000,00 Двадцять 

тисяч гривень 

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень  

2019 р. 

Спеціальний фонд 

                                                                   Всього за КЕКВ 3110                20000,00 

Пально-мастильні 

матеріали 

ДК 021:2015-

09132000-3 бензин 

2210 3000,00 Три тисячі 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень -

квітень 

2019 р. 

Загальний фонд 

                                                                  Всього за КЕКВ 2210                3000,00 

Оплата послуг зі 

страхування 

ДК 021:2015-

66510000-8 страхові 

послуги 

2240 3000,00 Три тисячі 

гривень 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

березень -

квітень 

2019 р. 

Загальний фонд 

                                                                  Всього за КЕКВ 2240                3000,00 

Послуги з 

вивезення ТПВ 

ДК 021:2015-

90512000-9 послуги 

з перевезення сміття 

2275 1200,00 Одна тисяча 

двісті гривень 

00 копійок 

допорогові 

закупівлі 

травень-

грудень  

2019 р. 

Загальний фонд 

                                                                  Всього за КЕКВ 2275               1200,00 



 

Оргтехніка, 

комп’ютерна 

техніка 

 

 

 

ДК 021:2015 -

30210000-4 машини 

для обробки 

даних(апаратна 

частина) 

 30213000-5 

персональні 

комп’ютери 

3110 150000,00 Сто п’ятдесят 

тисяч гривень 

00 копійок 

допорогові 

закупівлі 

травень-

серпень 2019 р 

Спеціальний фонд 

(інші кошти 

спец.фонду), 

закупівля через 

систему Прозорро, 

звіт про укладений 

договір 

                                                                 Всього за КЕКВ 3110 150000,00 

Котел паливний ДК 021:2015 

44621200-1 котел 

паливний 

 

3110 25000,00 Двадцять п’ять 

тисяч гривень 

00 копійок 

допорогові 

закупівлі 

серпень 2019 р Спеціальний фонд 

                                                                Всього за КЕКВ 3110 25000,00 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 05.08.2019 р. №3 

Голова тендерного комітету                     _____________               Микитин О.Я.                                                                                          

                                                       М. П.   (підпис)                      (ініціали та прізвище)    

 

Секретар тендерного комітету                _____________               Мацієвська О.Й. 
                                                                                                (підпис)                (ініціали та прізвище)             

 


