
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
що здійснюються без проведення процедур закупівель

в 2016 році
Департаментом фінансів Рівненської ОДА код за ЄДРПОУ 02315624

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний термін 
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
Оплата централізованого опалення

(35.30. 1 -  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води); 09323000-9 
Централізоване опалення

2271 8000,00 Без процедури Січень - грудень

Оплата водопостачання і водовідведення
(36.00.1 -  вода природна 37.00.1 Послуги каналізаційні); 41110000-3 Питна вода , 
65100000-4 Послуги з розподілу води та супутні послуги, 90400000-1 Послуги 
у сфері водовідведення

2272 6600,00 Без процедури Січень - грудень

Оплата електричної енергії
(35.11.1 -  енергія електрична); 09310000-5 Електрична енергія

2273 92200,00 Без процедури Січень - грудень

Оплата природного газу
(і06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані)-, 09123000-7 
Природний газ

2274 127159,00 Без процедури Січень - грудень

Відрядження в межах України
(55.10.1 Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у 
кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним 
обслуговуванням (крім за умов сумісного користування 
в режимі розподіляння часу (таймшеру)
(49.31.2 Послуги міського та приміського пасажирського 
наземного транспорту, інші); 55270000-3 Послуги закладів, що пропонують 
ночівлю та сніданок, 60112000-6 Послуги громадського автомобільного 
транспорту

2250 3000,00 Без процедури Січень - грудень

Оренда землі
(68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи
взятої у  лізинг нерухомості); 70321000-7 Послуги з надання в оренду земельних
ділянок

2240 48061,00 Без процедури Січень - грудень

Оплата послуг з надання доступу до мережі Інтернет
(61.10.4 -  послуги зв ’язку Інтернетом проводовими мережами); 72400000-4 
Інтернет-послуги

2240 3456,00 Без процедури Січень - грудень



Оплата послуг зв’язку
(61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень); 64211000-8 Послуги 
громадського телефонного зв’язку

2240 32328,00 Без процедури Січень - грудень

Оплата участі у короткотермінових семінарах
(70.21.1 Послуги щодо зв'язків з громадськістю та обміну інформацією); 
79951000-5 Послуги з організації семінарів

2240 60,00 Без процедури Березень -  грудень

Упорядкування архіву
{82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші спеціалізовані 
допоміжні конторські/офісні послуги) ; 79995000-5 Послуги з управління 

бібліотечними фондами, 79995100-6 Архівні послуги

2240 8500,00 Без процедури Березень - грудень

Технічне обслуговування, шиномонтаж та ремонт автомобілів
(45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів); 50112000-3 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування автомобілів, 50116000-1 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування окремих частин транспортних засобів

2240 4640,00 Без процедури Березень - грудень

Послуги з технічного обслуговування пожежної сигналізації та обладнання 
з пожежного спостереження

(84.25.1- послуги пожежної служби); 50413000-3 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування контрольних приладів

2240 7908,00 Без процедури Січень - грудень

Технічне обслуговування кондиціонерів
(95.21.1 -  ремонтування побутової електричної техніки); 50730000-1 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок

2240 600,00 Без процедури Березень - жовтень

Послуги по заправці картриджів
(95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійногоустатковання); 
50312000-5 Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання

2240 2290,00 Без процедури Березень - грудень

Послуги з вивезення побутових відходів
(38 .11 .6 - послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів); 90511000- 
2 Послуги зі збирання сміття

2240 1758,00 Без процедури Січень - грудень

Послуги по супроводженню програм
(62.02.2 -  послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення); 72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення

2240 7230,00 Без процедури Березень - грудень

Поточний ремонт копіювальних апаратів та принтерів
(95.11.1 -ремонт ування комп'ютерів і периферійного устаткування); 
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

2240 2050,00 Без процедури Березень - грудень

Технічне обслуговування санітарно -  технічного обладнання
(43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції 
та кондиціювання повітря); 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні 
роботи

2240 200,00 Без процедури Квітень - грудень

Оплата послуг поштового зв’язку
(53.20.1 -  послуги поштові та к у р ’єрські, інші); 64100000-7 Поштові та 
кур’єрські послуги

2240 261,00 Без процедури Січень - грудень



Послуги з перевірки вентиляційних і домових каналів
(81.22.1-Послуги щодо очищування промислових обєктів); 90915000-4 Послуги з 
чищення печей і димарів

2240 300,00 Без процедури Вересень - жовтень

Послуги з перезарядки вогнегасників
(74.90.2- Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і.у.); 75251000-0 
Послуги пожежних служб

2240 1680,00 Без процедури Травень - грудень

Послуги із заміру опору електромережі та заземлення
(74.90.2- Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і.у.);504 13000-3 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування контрольних приладів

2240 1300,00 Без процедури Квітень - грудень

Послуги із заміни електролічильника
(43.21.1- Роботи електромонтажні); 51112000-0 Послуги зі встановлення 
електричного розподільного та контрольного обладнання

2240 1000,00 Без процедури Березень - грудень

Обслуговування та поточний ремонт шлагбаума
(95.21.1 -Ремонтування побутової електричної техніки); 50532000-3 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та 
супутнього обладнання

2240 800,00 Без процедури Березень - грудень

Послуги із страхування
(65.12.2 -  послуги щодо страхування автотранспорту; 65.12.1 -  послуги щодо 
страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я); 66514000-6 Послуги 
зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування, 66512000-2 
Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я

2240 1344,00 Без процедури Березень - грудень

Охорона адміністративного приміщення
(84.24.1 Послуги у  сфері громадського порядку та громадської 
безпеки); 79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони

2240 3000,00 Без процедури Квітень - грудень

Послуги з утилізації люмінесцентних ртутних ламп і автомобільних шин
(38.12.2 Відходи небезпечні, зібрані)', 90523000-9 Послуги з утилізації токсичних 
відходів, окрім радіоактивних відходів і забруднених грунтів

2240 303,00 Без процедури Березень - грудень

Послуги з технічного обслуговування газорозподільної системи газових 
мереж

(74.90.2- Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і.у.); 76100000-4 
Професійні послуги у сфері газової промисловості

2240 785,52 Без процедури Січень - грудень

Придбання марок поштових
(58.19.1. Послуги щодо видання друкованої продукції, інші); 22410000-7 Марки

2210 1000,00 Без процедури Квітень - грудень

Придбання конвертів та листівок
(58.19.1 — послуги щодо видавання друкованої продукції, інші); 30199000-0 
Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби

2210 345,00 Без процедури Березень - грудень

Господарські товари
(20.41.3 -  мило, засоби мийні та засоби для чищення; 23.41.1 -  вироби 
господарські та декоративні керамічні; 32.91.1 -  мітли та щітки 20.52.1 -  клеї;

2210 5380,00 Без процедури Березень - грудень



20.41.4 -  препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення; 25.72.1 -  замки 
та завіси; 47.00.4 Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та 

металевими виробами); 39224000-8 Мітли, щітки та інше господарське 
приладдя, 44521000-8 Навісні та врізні замки різні, 44810000-1 Фарби

Придбання канцтоварів
(47.00.6 Роздрібна торгівля виробами культурно-відпочинкової призначеності); 
22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, 30197000-6 
Дрібне канцелярське приладдя, 30192000-1 Офісне приладдя

2210 3745,00 Без процедури Березень - грудень

Папір формату А4, АЗ
(17.23.1 -  вироби канцелярські, паперові); 22990000-6 Газетний папір, папір 
ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для графічних 
цілей

2210 14950,00 Без процедури Березень - грудень

Передплата періодичних видань
(58.14.1 — журнали та періодичні видання друковані); 22200000-2 Газети, 
періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали

2210 2980,00 Без процедури Листопад - грудень

Придбання серветок для очистки моніторів
(14.39.1 -  серветки, полуверии, кардигани,жилети й подібні трикотажні 
вироби)', 33764000-3 Паперові серветки

2210 200,00 Без процедури Березень - грудень

Придбання електролічильника
(26.80.1 -  носії інформації магнітні й оптичні); 31200000-8 Електророзподільна 
та контрольна апаратура

2210 3500,00 Без процедури Березень - грудень

Придбання паливно мастильних матеріалів
(47.00.8 Роздрібна торгівля автомобільним пальним та іншими новими 
товарами, н.в.і.у); 09132000-3 Бензин, 09211000-1 Мастильні оливи та 
мастильні матеріали

2210 20400,00 Без процедури Березень - грудень

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів комісії
від (і 6. ОЛ Я,0/б№. /

Голова комітету з конкурсних торг 

Секретар комітету з конкурсних то

Слігоцька Л.С 

Чарук В.О.


