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Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік (із змінами) 

Зарічненська селищна рада, код за ЄДРПОУ 04385632 

Предмет закупівлі 

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 
Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

23.41.1 

(Кухонне приладдя 39221) 
Посуд 

2210 
16 300,00 

(шістнадцять тисяч триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

01.19.2 

(Продукція рослинництва 03121) 

Живі квіти 

2210 
740,00 

(сімсот сорок грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

01.19.2 

(Продукція рослинництва 03121) 
Насіння квітів  

 

2210 
120,00 

(сто двадцять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

32.99.5 

(Штучні вироби 39293) 

Вінки 

2210 
1 000,00 

(одна тисяча грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
13.92.1 

(Постільна білизна 39512) 

Постільна білизна 

2210 
2 250,00 

(дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Травень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
32.40.1 

(Іграшки 3752) 

М’яка іграшка 

2210 
650,00 

(шістсот п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Серпень 
п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
23.41.1 

(Статуетки, оздоби; рамки для фотографій і картин та 

дзеркала 39298) 

Кубок 

2210 
2 000,00 

(дві тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

17.23.1 

(Бланки 2282) 

Грамоти 

2210 
120,00 

(сто двадцять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
20.30.2  

(Художні фарби 44812) 

Фарби для малювання 

2210 
300,00 

(триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Травень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

32.40.3 

(Надувні іграшки та іграшки для катання 37529) 

Іграшки на новорічну ялинку  
 

2210 
3 040,00 

(три тисячі сорок грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Грудень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

14.19.3 

(Робочі рукавиці 18141) 

Рукавиці 

2210 
960,00 

(дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.41.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=01.19.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=01.19.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.99.55&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=13.92.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.40.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.41.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=17.23.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.30.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.40.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=14.19.3&type=code
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22.22.1  

(Поліетиленові мішки та пакети для сміття 1964) 

Мусорні мішки 

2210 
450,00 

(чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
25.73.1 

(Ручні знаряддя 44511) 
Лопати 

2210 
1 400,00 

(одна тисяча чотириста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

25.73.1 

(Ручні знаряддя 44511) 

Граблі 

2210 
450,00 

(чотириста п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
23.52.1 

(Вапняк і гіпс 44921) 

Вапно 

2210 
3 360,00 

(три тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
32.91.1 

(Мітли, щітки та інше господарське приладдя 39224) 

Віники 
2210 

3 480,00 

(три тисячі чотириста вісімдесят грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
32.91.1 

(Мітли, щітки та інше господарське приладдя 39224) 

Макловиця 

2210 
420,00 

(чотириста двадцять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
32.91.1 

(Мітли, щітки та інше господарське приладдя 39224) 

Совки металічні 

2210 
180,00 

(сто вісімдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

25.92.1 

(Мітли, щітки та інше господарське приладдя 39224) 

Відра  
 

2210 
270,00 

(двісті сімдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

14.13.1 

(Захисне обладнання 35113) 

Жилети сигнальні 

2210 
560,00 

(п’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
14.13.1 

(Плащі 18212) 

Плащі дощові 

2210 
800,00 

(вісімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
20.30.1 

(Фарби 4481) 

Фарби 

2210 

43 742,00 

(сорок три тисячі сімсот сорок дві грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
23.61.1 

(Бетон 44114) 

Залізобетонні секції 

2210 
11 650,00 

(одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Квітень 
п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
19.20.2 

(Бензин 09132) 

Бензин 

2210 
23 600,00 

(двадцять три тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

19.20.2 

(Мастильні оливи та мастильні матеріали 09211) 

Мастила 
2210 

200,00 

(двісті грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих  

сферах господарської діяльності» 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=22.22.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=25.73.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=25.73.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.52.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.91.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.91.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.91.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=25.92.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=14.12.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=14.12.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.30.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.61.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=19.20.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=19.20.2&type=code
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29.32.3 

(Запасні частини різні 34913) 

Автозапчастини 

2210 
6 220,00 

(шість тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих  

сферах господарської діяльності» 

17.23.1 

(Дрібне канцелярське приладдя 30197) 
Друкарський папір 

2210 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

25.99.2 

(Канцелярське приладдя 39263) 

Канцтовари 

2210 
2 000,00 

(дві тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
53.10.1 

(Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання 

і журнали 222) 

Підписка преси 

2210 
3 500,00 

(три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Жовтень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

26.20.1 

(Частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів 30125) 

Картриджі 

2210 
4 300,00 

(чотири тисячі триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
23.70.1 

(Матеріали для будівництва доріг 44113) 

Бруківка 

2210 

43 124,00 

(сорок три тисячі сто двадцять чотири грн. 

00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
20.41.3 

(Засоби для прання і миття 39831) 
Миючі засоби 

2210 
7 500,00 

(сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності» 

20.20.1 

(Дезинфекційні засоби 24455) 

Засоби дезинфекції 

2210 
7 500,00 

(сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
23.42.1 

(Готова продукція різних видів та супутні вироби 444) 

Сантехніка та запчастини до неї 

2210 
34 000,00 

(тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
31.00.1 

(Стільці 39112) 

Стільці 

2210 
6 000,00 

(шість тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
25.11.2 

(Вікна, двері та супутні вироби 44221) 

Ворота на кладовище в смт Зарічне 

2210 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
22.19.7 

(Дорожнє обладнання 3492) 

Обмежувачі швидкості (лежачі поліцейські) 

2210 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
25.99.2 

(Вказівники та світлові вказівники 34992) 

Дорожні знаки 

2210 
12 000,00 

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Квітень 
п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 
27.40.1 

(Електричні лампи розжарення 3151) 

Лампочки для вуличного освітлення 

 

2210 
12 000,00 

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=29.32.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=17.23.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=25.99.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=53.10.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=26.20.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.70.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.41.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.20.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.42.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=31.00.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=22.19.7&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=27.40.1&type=code
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22.23.1 

(Будівельні конструкції різні 44112) 

Лінолеум 
2210 

7000,00 

(сім тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

Всього по 2210: 

281 186,00 

(двісті вісімдесят одна тисяча сто 

вісімдесят шість грн. 00 коп.) 

 

 

 

 

21.20.1 

(Фармацевтична продукція 336) 

Лікарські засоби 

2220 

5 885,00 

(п’ять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2220: 

5 885,00 

(п’ять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять грн. 

00 коп.) 

 

10.71.1 

(Хлібобулочні та кондитерські вироби 15812) 

Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби 

2230 
68 500,00 

(шістдесят вісім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
10.61.2 

(Борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція 
15612) 

Борошно 

2230 
8 400,00 

(вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.62.1 

(Крохмалі та крохмалепродукти 15620) 

Крохмаль 

2230 
1 900,00 

(одна тисяча дев’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.61.3 

(Рис оброблений 15614) 

Рис 

2230 
9 400,00 

(дев’ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.61.3 

(Продукція із зерна зернових культур 15613) 

Гречка, манка, горох, перловка, ячна 

2230 
23 050,00 

(двадцять три тисячі п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.13.5 
(Картопля та сушені овочі 03212) 

Картопля 

2230 
36 000,00 

(тридцять шість тисяч грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.13.4 

(Овочі 03221) 

Морква, буряк, цибуля, часник 

2230 

29 250,00 

(двадцять дев’ять тисяч двісті п’ятдесят грн. 

00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=22.23.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=21.20.1&type=code
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01.13.1 

(Овочі 03221) 

Капуста качанна 

2230 
10 800,00 

(десять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.23.1 

(Фрукти і горіхи 03222) 

Апельсини, банани, лимони, мандарини 

2230 
31 800,00 

(тридцять одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.24.1 

(Фрукти і горіхи 03222) 

Яблука 

2230 
14 600,00 

(чотирнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.32.1 

(Фруктові та овочеві соки 1532) 

Соки 

2230 
31 000,00 

(тридцять одна тисяча грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.39.2 

(Оброблені фрукти та горіхи 15332) 

Джеми, сухофрукти 

2230 

11 550,00 

(одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

10.81.1 

(Цукор 15831) 

Цукор 

2230 
21 500,00 

(двадцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.49.2 

(Продукція тваринництва 03142) 

Мед натуральний 

2230 
6 700,00 

(шість тисяч сімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
10.72.1 

(Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських 

виробів 1582) 

Сухарі та печиво 

2230 
20 150,00 

(двадцять тисяч сто п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.51.3 

(Вершкове масло 1553) 
Масло вершкове 

2230 
87 500,00 

(вісімдесят сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.41.2 

(Сирі олії та тваринні і рослинні жири 1541) 

Олія 

2230 
12 000,00 

(дванадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

01.47.2 

(Продукція тваринництва 03142) 

Яйця курячі 

2230 
29 000,00 

(двадцять дев’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
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10.51.1 

(Молоко 15511) 

Молоко рідке 

2230 
35 500,00 

(тридцять п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.51.4 

(Твердий сир 15544) 

Сир 

2230 
59 000,00 

(п’ятдесят дев’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.51.5 

(Молоко 15511) 

Згущене молоко 

2230 
92 800,00 

(дев’яносто дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.11.1 

(Свинина 15113) 

М’ясо свіже та заморожене 

2230 

116 310,00 

(сто шістнадцять тисяч триста десять грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.12.1 

(М’ясо свійської птиці 15112) 

Куряче м’ясо 

2230 

34 813,00 

(тридцять чотири тисячі вісімсот тринадцять 

грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

10.20.1 

(Морожена риба 15221) 

Риба 

2230 

61 400,00 

(шістдесят одна тисяча чотириста грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.82.1 

(Какао 15841) 

Какао 

2230 
800,00 

(вісімсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.83.1 

(Чай 15863) 

Чай 

2230 
3 150,00 

(три тисячі сто п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.89.1 

(Дріжджі 15898) 
Дріжджі 

2230 
400,00 

(чотириста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.84.3 

(Трави та спеції 15872) 

Сіль 

2230 
1 300,00 

(одна тисяча триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.84.2 

(Трави та спеції 15872) 

Прянощі 

2230 
400,00 

(чотириста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
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10.13.1 

(М’ясні пресерви та вироби 15131) 

Сардельки 

2230 
69 000,00 

(шістдесят дев’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.39.1 

(Оброблені овочі 15331) 

Овочеві консерви 

2230 
27 600,00 

(двадцять сім тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

10.73.1 

(Макаронні вироби 1585) 

Макарони 

2230 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
10.84.1 

(Борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція 

15612) 

Приправи 

2230 
900,00 

(дев’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2230: 

966 473,00 

(дев’ятсот шістдесят шість тисяч 

чотириста сімдесят три грн. 00 коп.) 

 

64.11.1 
(Послуги центральних банків 66111) 

Касове обслуговування 

2240 
3 412,00 

(три тисячі чотириста дванадцять грн. 00 

коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

81.30.1 

(Послуги з перевезення сміття 90512) 

Проведення оплати транспортних послуг із благоустрою 

2240 
77 500,00 

(сімдесят сім тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
81.30.1 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Нанесення вуличної розмітки 

2240 
20 000,00 

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

81.30.1 

(Підрізання дерев 77341) 

Зрізання дерев 

2240 
25 000,00 

(двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

42.22.1 

(Експлуатація електричних установок 6532) 

Забезпечення утримання електромереж Зарічненської 

селищної ради 

2240 

6 554,00 

(шість тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 

00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
38.11.6 

(Послуги з перевезення сміття 90512) 

Проведення оплати транспортних послуг із вивезення 

твердих побутових відходів від кладовищ населених пунктів 

Зарічненської селищної ради 

2240 
7 000,00 

(сім тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=42.22.12&type=code
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38.11.3 

(Послуги з управління полігонами твердих побутових 

відходів 90531) 

Забезпечення утримання полігону твердих побутових 
відходів в смт Зарічне 

2240 
46 500,00 

(сорок шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

81.10.1 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Встановлення дорожніх знаків 

2240 
6 000,00 

(шість тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
81.10.1 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Встановлення обмежувачів швидкості 

(лежачих поліцейських) 

2240 
6 000,00 

(шість тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

39.00.1 

(Послуги водолазів 98363) 

Проведення очистки дна річки Стир 

2240 
1 100,00 

(одна тисяча сто грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Травень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
39.00.2 

(Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та 

їх утилізація 90513) 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

2240 
30 500,00 

(тридцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
52.29.2 

(Послуги з прибирання снігу 9062) 

Забезпечення зимового утримання доріг населених пунктів 

Зарічненської селищної ради 

2240 
55 000,00 

(п’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Крижова в смт Зарічне 

2240 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 
6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Центральна в смт Зарічне 

2240 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Лесі Українки в смт Зарічне 

2240 
25 000,00 

(двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=39.00.12&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=52.29.2&type=code
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ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 
Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Ватутіна в смт Зарічне 

2240 
15 000,00 

(п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Харківця в смт Зарічне 

2240 
15 000,00 

(п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 
доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Фестивальна в смт Зарічне 

2240 
25 000,00 

(двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

6.3.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення поточного ремонту дороги: 

вул. Шевченка в смт Зарічне 

2240 
25 000,00 

(двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

71.12.1 

(Картографічні послуги 71354) 

Виготовлення проекту землеустрою дитячого дошкільного 

закладу  «Сонечко» 

2240 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
71.12.1 

(Картографічні послуги 71354) 

Виготовлення проекту землеустрою дитячого дошкільного 

закладу  «Струмочок» 

2240 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
71.12.1 

(Картографічні послуги 71354) 

Виготовлення проекту землеустрою з відчуження земельної 

ділянки по вул. Ватутіна 

2240 
3 500,00 

(три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

71.12.1 

(Експертні послуги 71319) 

Проведення експертної оцінки з відчуження земельної 

ділянки по вул. Ватутіна 

2240 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Травень 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
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71.12.1 

(Картографічні послуги 71354) 

Виготовлення проекту землеустрою скверу в смт Зарічне 

2240 
3 500,00 

(три тисячі п’ятсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

71.11.3 

(Послуги у сфері містобудування 7141) 

Виготовлення проекту зонування с.Чернин 

2240 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
71.12.1 

(Картографічні послуги 71354) 

Виготовлення проектів із зміни меж населених пунктів 

Зарічненської селищної ради 

2240 
80 000,00 

(вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
63.99.1 

(Друкарські послуги 7981) 

Забезпечення публікації нормативних актів та оголошень 

Зарічненської селищної ради 

2240 
9 000,00 

(дев’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

52.29.2 

(Інші послуги 9839) 

Транспортні послуги по встановленню та демонтажу ялинки 

2240 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

96.09.1 

(Відновлення довкілля 90722) 

Виконання робіт із технічного обслуговування 

внутрігосподарської меліоративної мережі 

2240 
2 000,00 

(дві тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
52.29.2 

(Послуги з прибирання пляжів 9068) 

Забезпечення вивезення твердих побутових відходів з 

прибережних смуг річки Стир 

2240 

18 431,00 

(вісімнадцять тисяч чотириста тридцять 

одна грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
93.19.1 

(Послуги, пов’язані зі спортом 9262) 

Забезпечення участі збірних команд Зарічненської селищної 

ради в районних та обласних змаганнях, спартакіадах, 

турнірах 

2240 
11 000,00 

(одинадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

61.10.1 
(Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 6421) 

Телекомунікаційні послуги 

2240 
8 520,00 

(вісім тисяч п’ятсот двадцять грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

95.11.1 

(Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних 

периферійних пристроїв 50323) 

Заправка картриджів 

2240 
3 300,00 

(три тисячі триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.11.3&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=63.99.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=52.29.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=96.09.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=52.29.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=93.19.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=61.10.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=95.11.1&type=code
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95.11.1 

(Ремонт, технічне обслуговування персональних 

комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги 503) 
Ремонт комп’ютерної техніки 

2240 

11 914,00 

(одинадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять 

грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

63.11.1  

(Послуги з обслуговування програмного забезпечення 72261) 

Оплата програми по бюджету 

2240 
1 080,00 

(одна тисяча вісімдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

63.12.1  

(Послуги з обслуговування програмного забезпечення 72261) 

Плата за користування послугою «Кабінет Замовника» 

2240 
1 080,00 

(одна тисяча вісімдесят грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
65.12.2 

(Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного 

страхування 66514) 

Страхування автомобіля 

2240 
600,00 

(шістсот грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

53.10.1 

(Поштові послуги з доставки письмової кореспонденції 
64112) 

Відправка рекомендованих листів 

2240 
300,00 

(триста грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

86.10.1 

(Послуги лікувальних закладів 85111) 

Проходження медогляду 

2240 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
86.90.1 

(Послуги лікувальних закладів 85111) 

Періодичний контроль безпечності та якості питної води та 

визначення інших показників та рівнів 

2240 

8 693,00 

(вісім тисяч шістсот дев’яносто три грн. 00 

коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

81.29.1 

(Послуги з дератизації 90923) 

Дератизація 

2240 
7 008,00 

(сім тисяч вісім грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п.5 частини першої ст.4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

38.11.6 
(Послуги з перевезення сміття 90512) 

Вивезення сміття з ДНЗ 

2240 
7 000,00 

(сім тисяч грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Січень 

п.5 частини першої ст.4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

37.00.1 

(Послуги з відкачування стічних вод 9041) 

Викачка рідких нечистот 

2240 
7 716,00 

(сім тисяч сімсот шістнадцять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п.5 частини першої ст.4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2240: 

625 208,00 

(шістсот двадцять п’ять тисяч двісті вісім 

грн. 00 коп.) 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=95.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=63.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=63.12.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=65.12.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=53.10.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=86.10.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=86.90.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=38.11.6&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=37.00.1&type=code
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36.00.1 

(Послуги з розподілу води та супутні послуги 651) 

Водопостачання 

2272 

1 224,00 

(одна тисяча двісті двадцять чотири грн. 00 

коп.) 

- Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

37.00.1 

(Послуги у сфері водовідведення 904) 

Водовідведення 

2272 
684,00 

(шістсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) 
- Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2272: 
1 908,00 

(одна тисяча дев’ятсот вісім грн. 00 коп.) 
 

35.11.1 

(Електрична енергія 0931) 

Електрична енергія 

2273 

197 425,00 

(сто дев’яносто сім тисяч чотириста 

двадцять п’ять грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

Всього по 2273: 

197 425,00 

(сто дев’яносто сім тисяч чотириста 

двадцять п’ять грн. 00 коп.) 

 

05.10.10 

(Вугілля та паливо на вугільній основі 09111) 

Кам’яне вугілля 

2275 
170 000,00  

(сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.) 
- Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

02.20.1 

(Паливна деревина 03413) 

Паливна деревина 

2275 
4 900,00 

(чотири тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.) 
 - Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2275: 

174 900,00 

(сто сімдесят чотири тисячі дев’ятсот грн. 

00 коп.) 

 

64.11.1 

(Послуги центральних банків 66111) 

Забезпечення оплати банківських послуг із обслуговування 

за послуги благоустрою 

2610 
888,00 

(вісімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 2610: 
888,00 

(вісімсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.) 
 

94.99.1 

(Послуги членських організацій 981) 

Плата за членство в Асоціації міст України 

2800 
3000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 
- Червень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

84.23.1 

(Судові послуги 75231) 

Судовий збір 

2800 
7000,00 

(сім тисяч грн. 00 коп.) 
- Січень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=36.00.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=37.00.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=35.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=02.20.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=94.99.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=84.23.1&type=code
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Всього по 2800: 
10 000,00 

(десять тисяч грн. 00 коп.) 
 

71.11.1 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення будівництва вуличного освітлення: 

вул. Піщаницька в с. Іванчиці 

3132 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

71.11.1 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення будівництва вуличного освітлення: 

вул. Центральна в с. Чернин 

3132 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

71.11.1 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
проведення будівництва вуличного освітлення: 

вул. Харковця в смт Зарічне 

3132 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

71.11.1 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення будівництва вуличного освітлення: 

вул. Крижова в смт Зарічне 

3132 
5 000,00 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 
вул. Красноберезинська в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. Ковпака в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. Залізнична в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.11.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.11.1&type=code
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ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 
капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. І.Трифонова в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. Садова в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 
вул. Польова в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. У.Соколовської в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. Привокзальна в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 
5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

провулок Д.Галицького в смт Зарічне 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.7 

(Послуги з проектування автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з 

капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): 

вул. Піщаницька в с. Іванчиці 

3132 
3 000,00 

(три тисячі грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
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ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
капітального ремонту зливової каналізації по вулицях 

Фестивальна та Ковпака в смт Зарічне 

3132 
15 000,00 

(п’ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: 

(Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного 

будівництва 71322) 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво понтонного моста через р. Стир в с. Іванчиці 

3132 
20 000,00 

(двадцять тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Лютий 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Красноберезинська в смт Зарічне 

3132 
80 000,00 

(вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 
5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Ковпака в смт Зарічне 

3132 
90 000,00 

(дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Залізнична в смт Зарічне 

3132 
90 000,00 

(дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 
(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття):вул. І.Трифонова в смт Зарічне 

3132 
250 000,00 

(двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 
процедури 

закупівлі 

Квітень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Садова в смт Зарічне 

3132 
90 000,00 

(дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Травень 

 

 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 
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ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 
Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Польова в смт Зарічне 

3132 
150 000,00 

(сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 
закупівлі 

Травень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. У.Соколовської в смт Зарічне 

3132 
150 000,00 

(сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Березень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 
покриття): вул. Привокзальна в смт Зарічне 

3132 
140 000,00 

(сто сорок тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Червень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): провулок Д.Галицького в смт Зарічне 

3132 
140 000,00 

(сто сорок тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Червень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

ГБН Г.1-218-182:2011: 

5.2.2 

(Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, 

доріг 45233) 

Проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе 

покриття): вул. Піщаницька в с. Іванчиці 

3132 
250 000,00 

(двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без 

процедури 

закупівлі 

Липень 

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Всього по 3132: 
1 515 000,00 

(один мільйон п’ятсот п’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

 

 

Затверджений рішенням  комітету з конкурсних торгів № 2 від 15.02.2016 року. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів Шостакевич Є.О.              ____________________ 

           
(підпис) 

 

В.о. секретаря комітету з конкурсних торгів Островська І.В.               ____________________ 

                                                                                                                                  
(підпис)

 


