
РІЧНИЙ ПЛАН (Додаток )
закупівель на 2019 рік

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області
ЄДРПОУ 38270099

(зі змінами)

Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі Конкретна назва предмета закупівлі

Код згідно 
з КЕКВ (для 

бюджетних коштів)

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

ДК 021:2015 ”30190000-7”

Офісне устаткування та приладдя різне (ручки, 
олівці, коректори, скоби, скріпки, файли, 
канцелярські ножі, ножиці, маркери, біндери, 
кнопки канцелярські, папки-реєстратори, степлери, 
антистеплери, діроколи, гумки, лінійки, папки на 
кнопці, фарба штемпельна, стругачка, органайзери, 
конверти, закладки, папір з клейким шаром, чинка, 
корзина для сміття тощо)

2210 5.052,70 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”30197600-2” Папір і картон гофровані, паперова та картонна тара 
(папір) 2210 3.964,30 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”22810000-1” Паперові чи картонні реєстраційні журнали 
(блокноти, журнали для реєстрації) 2210 8.226,00 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”79810000-5” Друкарські послуги 
(придбання та виготовлення журналів) 2210 3.460,00 без використання електронної 

системи листопад 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”22850000-3” Швидкозшивачі та супутнє приладдя 
(швидкозшивачі, лотки для паперів) 2210 470,00 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”22410000-7” Марки поштові 2210 4.800,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39830000-9” Продукція для чищення (засоби для миття підлоги, 
унітазу, засоби для чищення) 2210 1.421,55 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39812000-7” Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для 
догляду за дерев’яними меблями (засіб для меблів) 2210 337,75 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”19510000-4” Гумові вироби (гумові рукавички) 2210 856,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”19640000-4” Поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети 
для сміття) 2210 364,25 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”33760000-5” Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук 
і серветки (туалетний папір) 2210 397,80 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39810000-3” Ароматизатори та воски (освіжувачі повітря) 2210 449,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39520000-3” Готові текстильні вироби (серветки для прибирання) 2210 678,50 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "33710000-0" Мило рідке 2210 518,15 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "38650000-6" Цифрова фотокамера Canon PowerShot SX420 2210 5.800,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "30233180-6" Карта пам'яті Micro-SD 64GB Class 10 2210 250,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "30233180-6" Штатив D-LEX 2210 480,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020



ДК 021:2015 "18934000-5" Фото-сумка Continent 2210 400,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "30191400-8" Знищувач документів Agent 007 2210 555,00 без використання електронної 
системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "31154000-0" Джерело безперебійного живлення 
Vinga VPE-2000M 2210 2.999,00 без використання електронної 

системи червень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "30140000-2" Засіб КЗІ SecureToken-337M з ліцензією на 
ПП "Надійний засіб ЕЦП «CryptoLibV2", 5 од. 2210 3.400,00 без використання електронної 

системи листопад 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "39000000-2" Стіл письмовий 2210 3.120,00 без використання електронної 
системи грудень 2019 КПКВК 3603020

Всього за КЕКВ 2210 48.000,00

ДК 021:2015 ”79710000-4” Охоронні послуги (послуги охорони) 2240 5.400,00 без використання електронної 
системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”75250000-3” Послуги пожежних і рятувальних служб (послуги 
пожежної безпеки) 2240 3.300,00 без використання електронної 

системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”79993000-1”
Послуги з утримання, експлуатаційно-
господарського, комунального обслуговування 
нежитлового будинку 

2240 3.634,56 без використання електронної 
системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”72410000-7” Інтернет-послуги  (послуги провайдерів за 
користування мережою Інтернет) 2240 20.100,00 без використання електронної 

системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”64210000-1” Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 
(послуги зв'язку, послуги мобільного зв'язку) 2240 4.780,00 без використання електронної 

системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50310000-1” 

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 
(поточний ремонт та технічне обслуговування 
оргтехніки, комп'ютерного обладнання, заправка та 
регенерація картриджів)

2240 3838,54 без використання електронної 
системи березень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”72266000-7”
Консультаційні послуги з питань програмного 
забезпечення (Консультації та тех.підтримка 
"Афіна")

2240 9.393,00 без використання електронної 
системи травень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”72250000-2”

Пакети програмного забезпечення для 
адніністративно-господарського управління та 
пакети утиліт для розробки програмного 
забезпечення (Постачання примірника та пакета 
оновлень компютерної програми "М.Е.Doc IS)

2240 1.700,00 без використання електронної 
системи травень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50410000-2”
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
вимірювальних, випробувальних і контрольних 
приладів (повірка лічильників води)

2240 373,90 без використання електронної 
системи жовтень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”45000000-7” Послуги з ремонту ПВХ-дверей та замку 2240 1.950,00 без використання електронної 
системи грудень 2019 КПКВК 3603020

Всього за КЕКВ 2240 54.470,00

ДК 021:2015 ”09323000-9” Централізоване опалення 2271 26.600,00 без використання електронної 
системи

січень 2019 КПКВК 3603020



ДК 021:2015 ”65100000-4” Послуги з розподілу води та супутні послуги 
(водопостачання та водовідведення) 2272 2.200,00 без використання електронної 

системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”09310000-5” Електрична енергія 2273 21.000,00 без використання електронної 
системи січень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”90510000-5” Послуги з вивезення та захоронення твердих 
побутових відходів 2275 930,00 без використання електронної 

системи травень 2019 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 “79110000-8”
Послуги з юридичного консультування та 
юридичного представництва (оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів)

2240 9.633.200,00 без використання електронної 
системи січень 2019 КПКВК 3603030

Затверджено рішенням відповідальної особи від 18.12.2019 № 8

Відповідальний  за проведення процедур  закупівель                                                                                                                                                      О.Г. Єгоров


