
Річний план закупівель на 2021 рік  

Управління комунальної власності Кропивницької міської ради 

(код за ЄДРПОУ 37623993) 25006, м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 

 

№ 

з/п 

Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Код за 

Єдиним 

закупівельни

м словником 

ДК 021:2015 

Код згідно 

з КЕКВ  

(для бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

 призначення 

 та/або очікувана  

вартість предмета  

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури  

закупівлі 

Примітки 

 

1 
Постачання 

електричної енергії 

09310000-5 

Електрична 
енергія 

2273 35 996,72 

одна 

тисяча 

шістсот 
гривень  

00 копійок 

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 
спеціальний 

фонд 

 

2 

Послуги 

централізованого 

питного 

водопостачання та 
водовідведення 

65110000-7 

Розподіл води 
2272 2 400,00 

дві тисячі 
чотириста 

гривень 00 

копійок 

без 
застосування 

електронної 

системи 

січень 
спеціальний 

фонд 

 

3 
Доступ до мережі 

Інтернет 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

2240 2160,00 

дві тисячі 
сто 

шістдесят 

гривень 00 

копійок 

без 

застосування 

електронної 
системи 

січень 
спеціальний 

фонд 

 

4 

Програмно-технічне 

обслуговування 
комп'ютерної техніки 

50310000-
1 Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

офісної 
техніки 

2240 15 600, 00 

п'ятнадцят

ь тисяч 

шістсот 
грн. 00 

коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

січень 
спеціальний 

фонд 

 



5 

Послуги з технічної 

інвентаризації 
нерухомого майна з 

подальшим 

виготовленням 

технічного паспорту 
на групу нежитлових 

приміщень по вул. 

Сєнчева Сергія, буд. 
67, корп.2 

71240000-2 
Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні 

послуги 

2240 1 600,00 

одна 
тисяча 

шістсот 

гривень  

00 копійок 

без 

застосування 

електронної 
системи 

лютий 
спеціальний 

фонд 

 

6 

Послуги з технічної 

інвентаризації 

нерухомого майна з 
подальшим 

виготовленням 

технічного паспорту 
на будинок літ. "А" 

по вул. Львівській, 

буд. 21 

71240000-2 
Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні 
послуги 

2210 1 400,00 

одна 
тисяча 

чотириста 

гривень 00 
копійок 

без 

застосування 
електронної 

системи 

лютий 
спеціальний 

фонд 

 

7 

Заправка та 
відновлення 

картриджів для 

лазерних принтерів 
та фотокопіювальних 

апаратів; технічне 

обслуговування та 
поточний ремонт 

печатної, 

фотокопіювальної 

техніки, 
комп'ютерної техніки 

50310000-1 
Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 
офісної 

техніки 

2240 4008, 00 

чотири 

тисячі 
вісім 

гривень 00 

копійок 

без 

застосування 

електронної 
системи 

лютий 
спеціальний 

фонд 

 

8 Кругла печатка 

30190000-7 

Офісне 
устаткування 

та приладдя 

різне 

2210 250,0 

двісті 

п'ятдесят 

гривень 00 
копійок 

без 

застосування 

електронної 
системи 

березень 
спеціальний 

фонд 

 



9 

Послуги з обробки 

даних, видачі 

сертифікатів та їх 
обслуговування 

72310000-1 

Послуги з 

обробки 
даних 

2240 498,00 

Чотириста 

дев᾿яносто 
вісім 

гривень 00 

копійок 

без 

застосування 

електронної 
системи 

березень 
спеціальний 

фонд 

 

10 Марки 
22410000-

7 Марки 
2210 1 800, 00 

одна 

тисяча 

вісімсот 
грн. 00 

коп. 

без 
застосування 

електронної 

системи 

березень 
спеціальний 

фонд 

 

11 Конверти DL 

30190000-
7 Офісне 

устаткування 

та приладдя 
різне 

2210 300, 00 
триста грн. 
оо коп. 

без 

застосування 
електронної 

системи 

березень 
спеціальний 

фонд 

 

12 

Послуги з 

постачання пакетів 
оновлення 

(компонент) до 

Програмного 

комплексу "ІС-ПРО" 
засобами онлайн-

сервісу 

72261000-
2 Послуги з 

обслуговуван

ня 

програмного 
забезпечення 

2240 9 100, 00 

дев'ять 

тисяч сто 

грн. 00 

коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень 
спеціальний 

фонд 

 

13 

Послуги з технічної 
інвентаризації 

нерухомого майна і 

подальше 

виготовлення 
технічного паспорту 

на житлову квартиру 

№ 35 у будинку          
№ 23 по пров. 

Миргородському у  

м. Кропивницькому 

 71320000-

7 Послуги з 

інженерного 
проектування 

2240 1 800, 00 

одна 

тисяча 
вісімсот 

грн. оо 

коп. 

без 

застосування 

електронної 
системи 

квітень 
спеціальний 

фонд 

 



14 

Послуги з 

обстеження та 
надання висновку 

щодо технічної 

можливості виділу в 

натурі в одиницю 
частки об'єкта 

нерухомого майна, а 

саме: нежитлове 
приміщення площею 

29,0 кв.м. 

розташоване за 
адресою: 

м.Кропивницький, 

вул. Нейгауза,    буд. 

23А 

71330000-
0 Інженерні 

послуги різні 

2240 1 200, 00 

одна 

тисяча 

двісті грн. 
00 коп. 

без 

застосування 

електронної 
системи 

квітень 
спеціальний 

фонд 

 

15 

Послуги з 

обстеження та 

надання Довідки 
щодо наявності або 

відсутності будівель 

та споруд на 

земельній ділянці за 
адресою: м. 

Кропивницький, вул. 

Львівська, буд. 21 

71330000-

0 Інженерні 
послуги різні 

2240 600, 00 

шістсот 

грн. 00 
коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

квітень 
спеціальний 

фонд 

 

16 

Офісне устаткування 

та приладдя різне, 
клеї та 

швидкозшивачі 

30190000-7 

Офісне 

устаткування 

та приладдя 
різне; 

24910000-6 

Клеї;  
22850000-3 

Швидкозшив

ачі та супутнє 

приладдя 

2210 10 000, 00 

десять 

тисяч грн. 

00 коп. 

без 

застосування 
електронної 

системи 

квітень 
спеціальний 

фонд 

 



17 

Підписка на 

періодичні видання 

(журнал "Казна 

України" ) 

22200000-

2  Газети, 
періодичні 

спеціалізовані 

та інші 

періодичні 
видання і 

журнали 

2210 369,00 

триста 

шістдесят 
дев'ять 

грн. 0,16 

коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи 

травень 
спеціальний 

фонд 

 

 


