
Додаток до річного плану закупівель 
на 2014 рік 

Головне управління статистики у Херсонській області, ЄДРПОУ 02362664 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі (грн.) 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

17.12.1 "Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних 
ціле (папір газетний, роліки газетні 210 см, роліки газетні 420 см) КЕКВ 2210 

3000 (три тисячі грн.00 коп.) 

17.12.7 "Папір і картон оброблені" (папір для ксероксу,картон, ватман) 
КЕКВ 2210 

7714 (сім тисяч сімсот 
чотирнадцять грн. 00 коп.) 

17.23.1 "Вироби канцелярські, паперові" ( конверти) 
КЕКВ 2210 

2195 (дві тисячі сто дев'яносто 
п'ять грн. 00 коп.) 

58.19.1 "Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші" (марки) КЕКВ 2210 
3415 (три тисячі чотириста 

п'ятнадцять грн.00 коп.) 

26.80.1 "Носії інформації магнітні й оптичні"(ссі та dvd диски) КЕКВ 2210 
350 (триста п'ятдесят грн. 00 

коп.) 

26.20.4 " Частини та приладдя до обчислювальних машин"(вузли та приладдя для комп'ютерної та 
копіювально-розмножувальної техніки) КЕКВ 2210 34 (тридцять чотири грн. 00 коп.) 

27.20.1 " Елементи первинні, первинні батареї та частини до них" (батарейки) 
КЕКВ 2210 

440 (чотириста сорок грн. 00 
коп) 

20.41.3 "Мило, засоби мийні та засоби для чищення" (миючі засоби, лювіль, промивка карбюратора) 
КЕКВ2210 

1402 (одна тисяча чотириста дві 
грн. 00 коп.) 

20.52.1 "Клеї" (клей) КЕКВ 2210 62 (шістдесят дві грн. 00 коп.) 
20.59.43 "Рідини до гідравлічних гальм; засоби антифризні та готові засоби проти обледеніння"(гальмівна 

рідина, wd-40) КЕКВ 2210 108 (сто вісім грн. 00 коп.) 

27.40.1 " Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові" (лампа фар) КЕКВ2210 

96 (дев'яносто шість грн. 00 
коп.) 

25.99.2 " Вироби з недорогоцінних металів, інші" (колосники) 
КЕКВ 2210 

392 (триста дев'яносто дві грн. 
00 коп.) 

27.31.1 "Кабелі волоконно-оптичні" (кабель волоконно-оптичний) КЕКВ 2210 ЗО (тридцять грн. 00 коп) 

27.32.1" Проводи та кабелі електронні й електричні, інші" (ел.провод, ел.кабель) КЕКВ 2210 50 (п'ятдесят грн. 00 коп) 

27.40.1 "Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові" (ел.лампочки) КЕКВ 2210 108 (сто вісім грн. 00 коп) 

28.29.1 "Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати"(фільтр паливний, масляний, повітряний) КЕКВ 2210 
135 (сто тридцять п'ять грн. 00 

коп) 

29.31.2 "Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини" (свічки 
запалювання, стартер) КЕКВ 2210 

280 (двісті вісімдесят грн, 00 
коп) 

29.32.3 "Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у." (гальмівна колодка, втулка) КЕКВ 2210 
224 (двісті двадцять чотири грн. 

00 коп) 

19.20.2 "Паливо рідинне та газ; оливи мастильні" (бензин, олива моторна, тосол, нігрол, літол) 
КЕКВ 2210 

29237 (двадцять дев'ять тисяч 
двісті тридцять сім грн. 00 коп) 
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Всього 2210 49272 (сорок дев'ять тисяч 
двісті сімдесят дві грн. 00 коп) 

33.11.1 "Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів" (техобслуговування газопроводу, 
відшкодування орендодавцям) КЕКВ 2240 

1070 (одна тисяча сімдесят грн. 
00 коп) 195к-т заб. 

38.11.6 "Послуги підприємств щодо перевезення безпечних.відходів" (вивіз сміття) 
КЕКВ 2240 

12210 (дванадцять тисяч двісті 
десять грн. 00 коп) 2603к-т заб. 

53.20.1 "Послуги поштові та кур'єрські, інші" (фельдзв'язок, кур'єрська доставка) КЕКВ 2240 500 (п'ятсот грн. 00 коп) 

58.13.3 "Продаж рекламного місця в газетах" (надання оголошень у засобах масової інформації) 
КЕКВ 2240 1000 (одна тисяча грн. 00 коп) 

61.10.1 "Послуги щодо передавання даних і повідомлень"(абонплата, міські, міжміські розмови, радіоточки) 
КЕКВ 2240 

52285 (п'ятдесят дві тисячі двісті 
вісімдесят п'ять грн. 00 коп) 

61.10.3 "Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв'язку" (послуги інтернету) 
КЕКВ 2240 

14724 (чотирнадцять тисяч 
сімсот двадцять чотири грн. 00 

коп) 

61.90.1 "Послуги телекомунікаційні, інші" (СРМА) 
КЕКВ 2240 

7740 (сім тисяч сімсот сорок грн. 
00 коп) 

62.02.2 "Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення" (ліцензійне 
обслуговування ПП "Парус") КЕКВ 2240 

8212 (вісім тисяч двісті 
дванадцять грн. 00 коп) 1080к-т заб. 

65.11.1 "Послуги щодо страхування життя" (послуги з особистого страхування від нещасних випадків, 
страхування членів ДПД) КЕКВ 2240 

1690 (одна тисяча шістсот 
дев'яносто грн. 00 коп) 

65.12.2 "Послуги щодо страхування автотранспорту" (послуги із цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів) КЕКВ 2240 

500 (п'ятсот грн. 00 коп) 

65.12.4 "Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек" (страхування приміщень) 
КЕКВ 2240 

660 (шістсот шістдесят грн. 00 
коп) 

68.20.1 "Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості" (плата за оренду) КЕКВ 2240 12 (дванадцять грн. 00 коп) 

71.20.1 "Послуги з технічних випробувань та аналізу" (технічний огляд автотранспорту, повірка приладів 
обліку ел.енергії, повірка приладів обліку тепла, гідравлічні випробування системи теплозабезпечення) КЕКВ 2240 

3298 (три тисячі двісті 
дев'яносто вісім грн. 00 коп) 

74.90.1 "Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у." (експертна 
оцінка автомобіля) КЕКВ 2240 400 (чотириста грн.00 коп) 

96.09.1" Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у."(послуги із супроводження цінних паперів,послуги з перезарядки 
картриджів, тонерів) 

КЕКВ 2240 
8696 {вісім тисяч шістсот 

дев'яносто шість грн. 00 коп) 

95.11.1 "Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання" (ремонт комп'ютерної техніки) КЕКВ 2240 
6982 (шість тисяч дев'ятсот 

вісімдесят дві грн.00 коп) 184к-т заб. 

Всього 2240 
119979 (сто дев'ятнадцять 
тисяч дев'ятсот сімдесят 

дев'ять грн. 00 коп) 
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35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води" (постачання пари та гарячої води 
трубопроводами) 

КЕКВ 2271 

24676 (двадцять чотири тисячі 
шістсот сімдесят шість грн. 00 

коп) 

35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води" (відшкодування орендодавцям) 
КЕКВ 2271 

9073 (дев'ять тисяч сімдесят три 
грн. 00 коп) 

35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води" (відшкодування орендодавцям) 

КЕКВ 2271 

2730 (дві тисячі сімсот тридцять 
грн. 00 коп) 

додатково 

виділені кошти 

згідно довідки про 

зміни до 

кошторису № 9 3 

від 14.11.2014 

Всього 2271 

36479 (тридцять шість тисяч 
чотириста сімдесят дев'ять 

грн. 00 коп) 

36.00.2 "Обробляння та розподіляння води трубопроводами" (оплата водопостачання, відшкодування 
орендодавцям) КЕКВ 2272 

9593 (дев'ять тисяч п'ятсот 
дев'яносто три грн. 00 коп) 

37.00.1 "Послуги каналізаційні" (оплата водовідведення) 
КЕКВ 2272 

6556 (шість тисяч п'ятсот 
п'ятдесят шість грн. 00 коп) 

Всього 2272 16149 (шістнадцять тисяч сто 
сорок дев'ять грн.00 коп) 

35.11.1 "Енергія електрична " ( електрична енергія) 
КЕКВ 2273 

48639 (сорок вісім тисяч шістсот 
тридцять дев'ять грн. 00 коп) 

35.11.1 "Енергія електрична " ( електрична енергія) 

КЕКВ 2273 

25000 (двадцять п'ять тисяч грн. 
00 коп) 

додатково 

виділені кошти 

згідно довідки про 

зміни до 

кошторису № 1 1 0 

від 05.12.2014 

35.11.1 "Енергія електрична " ( електрична енергія) 

КЕКВ 2273 

4000 (чотири тисячі грн. 00 коп 

додатково 

виділені кошти 

згідно довідки про 

зміни до 

кошторису № 1 2 6 

від 19.12.2014 

35.11.1 "Енергія електрична " ( електрична енергія) 

КЕКВ 2273 

8030 (вісім тисяч тридцять грн. 
00 коп) 

додатково 

виділені кошти 

згідно довідки про 

зміни до 

кошторису № 1 4 6 

від 30.12.2014 

35.11.1 "Енергія електрична " ( відшкодування орендодавцям) 

КЕКВ 2273 

15142 (п'ятнадцять тисяч сто 
сорок дві грн. 00коп) 

Всього 2273 
100811 (сто тисяч вісімсот 
одинадцять грн. 00 коп) 



Предмет закупівлі бюджетних 
коштів) 

закупівлі (грн.) закупівлі 
проведення 
процедури 

закупівлі 

І іримітки 

1 2 3 4 5 6 

06.20.1 "Газ природний, скраплений або в газоподібному стані" (оплата природного газу) 
КЕКВ 2274 

33203 (тридцять три тисячі 
двісті три грн. 00 коп) 

Всього 2274 
33203 (тридцять три тисячі 

двісті три грн. 00 коп) 

02.20.1 "Деревина необроблена" (дрова) 
КЕКВ 2275 

12600 (дванадцять тисяч 
шістсот грн. 00 коп) 

05.10.1 "Вугілля кам'яне" (вугілля) 
КЕКВ 2275 

72721 (сімдесят дві тисячі 
сімсот двадцять одна грн. 00 

коп) 

19.20.1 " Брикети, котуни й подібні види твердого палива" (брикети паливні) 
КЕКВ 2275 

488 (чотириста вісімдесят вісім 
грн. 00 коп) 

Всього 2275 85809 (вісімдесят п'ять тисяч 
вісімсот дев'ять грн. 00 коп) 

Разом 441702 (чотириста сорок одна 
тисяча сімсот дві грн. 00 коп) 4062к-т заб. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ЗО .12.2014 №16 

Голова комітету з конкурсних торгів - Начальник Головного управління 

Секретар комітету з конкурсних торгів І ко 


