
Затверджено 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі У країни 
15.09. №П06 

Додаток до річного плану закупівель 
на 2019 рік

Львівський окружний адміністративний суд 35775334
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Код КЕКВ  
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
30197630-1
Папір

2210 195000.00 
(сто д е в ’яносто 
п ’ять тисяч  00 
коп.)

22410000-7 
Марки для в ідправки 
службової 
кореспонденції

2210 1460000.00 
(один мільйон 
чотириста 
ш істдесят тисяч 
00 коп.)

30000000-9  оф існа та
к ом п ’ю терна
оргтехніка

2210 132000.00 
(сто т ридцять  дві 
тисячі 00 коп.)

30199230-1 
П ридбання конвертів

2210 80000.00 
(в ісімдесят тисяч 
00 коп.)

22212100-9  П еріодичні 
видання;
22210000-5 Газети

2210 16000,00 
(Ш істнадцять  
тисяч грн. 00 
копійок)

09130000-9  
Н афта і дистиляти

2210 280000,00 
(двісті в іс імдесят 
тисяч грн. 00 
копійок)

39263000-3
К анцелярське

приладдя

2210 35000, 00 
(Тридцять п ’ять 
тисяч грн. 00 
копійок)

39831200-8  мийні 
засоби

2210 50000,00 
( п ’ятдесят  тисяч 
грн. 00 копійок)

18410000-6 
П ридбання та 
виготовлення спец  
одягу (мантії, нагрудні 
знаки-судді)

2210 12000,00
(дванадцять  тисяч 
ООкогі.)

98000000-3 
Інші предмети, 
матеріали, обладнання 
та інвентар

2210 34500,00 ( 
тридцять  чотири 
тисячі п ’ятсот грн 
00 коп.)

30121200-5 
Ф отокоп ію вальн е  та 
поліграфічне

2210 32000,00 
(Тридцять дві 
тисячі грн. 00



обладнання для 
офісного друку 
(картриджі для 
принтерів  та ксероксів, 
принтери, багато 
функціональні 
пристрої, факси і 
сканери)

копійок)

Щ оденники
30196200-1

2210 40000.00 
(сорок тисяч 00 
коп.)

Грамоти, листівки, 
папки вітальні 
22320000-9

2210 40000.00 
(сорок тисяч 00 
коп.)

С им воліка  У країни  (
прапори)
358221000-5

2210 200000.00 
(двісті тисяч грн. 
00 коп.)

С им воліка  У країни  ( 
герби)
358221000-4

2210 112500,00 (сто 
дванадцять  тисяч 
п ’ятсот грн. 00 
коп.)

Календарі ,бейджі, 
журнали, обкладинки  
справ 30199792-8

2210 60000.00 
(ш істдесят  тисяч 
00 коп.)

Блокноти
22816100-4

2210 10000.00 (десять 
тисяч 00 коп.)

44510000-8
Знаряддя (господарські 
товари для
благоустрою  території)

2210 70000,00 
(С ім десят  тисяч 
грн. 00 копійок)

31510000-4  Електричні 
лампи розж арення

2210 20000,00 
(Двадцять  тисячі 
грн. 00 коп.)

30234300-1 диски 2210 196000.00 
(сто д е в ’яносто 
шість тисяч 00 
коп.)

39300000-5
к о м п ’ютерне
обладнання

2210 20000,00 
(Двадцять  тисяч 
грн. 00 копійок)

30230000-0 
П ридбання 
к омплектувальних 
виробів і деталей  для 
ремонту, п ридбання 
витратних та інших 
матеріалів серверного  
та к о м п ’ю терного  
обладнання

2210 140000,00 (сто 
сорок тисяч грн.00 
коп.)

32420000-3 М ереж еве
обладнання
(марш рутизатор ,
дж ерело
безперебійного
ж ивлення)

2210 165000,00 
(Сто ш істдесят 
п ’ять тисяч грн. 00 
коп.)

22820000-4  
Бланки (судові 
повістки)

2210 12000,00
(Д ванадцять  тисяч 
грн. 00 коп.)

44421300-0
С ейф и

2210 25000,00 
(двадцять  п ’ять 

тисяч п ’ятсот грн. 
00 коп.)



39120000-9 
Столи, серванти, 
письмові столи та 
книжкові шафи

2210 50000,00 
(п ’ятдесят  тисяч 
грн. 00 копійок)

39130000-2 
Офісні меблі (ш афи)

2210 12000,00
(Дванадцять  тисяч 
грн. 00 копійок)

39113000-7 
Сидіння, стільці та 
супутні вироби

2210 75000,00 
(С ім десят  п ’ять 
тисяч грн. 00 
копійок)

39100000-3 
Меблі (тумби)

2210 30000,00 
(тридцять  тисяч 
грн. 00

39510000-0 
В ироби дом аш н ьо го  
текстилю  (жалюзі, 
ролети)

2210 40000 ,00  (Сорок 
тисяч грн. 00 коп.)

39150000-7 
Крісло для  судово ї 
колегії

2210 112500,00 (сто 
дванадцять  тисяч 
п ’ятсот грн. 00 
коп.)

39150000-8 
Т рибуна для виступу

2210 7000,00 (сім тисяч 
грн. 00 коп.)

39151000-5 
Л ава для слухачів  
судового процесу

2210 15000,00 
(п ’ятнадцять  
тисяч грн. 00 коп.)

72000000-5 
Послуги надані ДП  
«ІСС»

2240 580000 ,0 0 (п ’ятсот 
в ісімдесят тисяч 
грн.00 коп.)

66515200-5
С трахування
приміщ ень

2240 20000,00 
(двадцять  тисяч 
грн.00 коп.)

665140000-6  
Страхування 
транспортних засобів

2240 2000,00 (дві тисячі 
грн.00 коп.)

50112100-4 
О плата послуг  з 
ремонту 
автотранспорту

2240 175000,00 (сто 
сімдесят  п ’ять 
тисяч грн. 00 коп.)

79341100-7 
О плата послуг  зі 
створення та 
розміщ ення р еклам ної 
та інф ормац ійної 
продукції

2240 2000,00 (дві тисячі 
00 коп.)

72000000-5 
О плата  послуг із 
інформатизації

2240 58000,00 
(п ’ятдесят  вісім 
тисяч 00 коп.)

64110000-0 
Поштові
послу ги(марку вальна 
машина)

2240 1000000.00 
(О дин мільйон 
грн. 00 коп.)

48480000-6
Придбання
ліцензійного
програмного
забезпечення

2240 120000,00 ( с т о  
двадцять  п ’ять 
тисяч 00 коп.)

50321000-1 
Послуги з ремонту  і 
технічного

2240 20000,00 
(Двадцять  тисяч 
грн. 00 коп.)



обслуговування
персональних
к ом п ’ютерів
50311000-8 
Технічне 
обслуговування і 
ремонт оф існо ї техніки 
(заправка картриджів)

2240 120000,00 
(Ш істдесят  тисяч 
грн. 00 коп.)

45213400-7  
Послуги з поточного  
ремонту будівлі 
приміщ ень

2240 180000.00 
(сто вісімдесят 
тисяч грн. 00 коп.)

24951230-6  
Послуги з ремонту  і 

технічного 
обслуговування 
захисного обладнання 
(перезарядка 
вогнегасників)

2240 7000,00
(Сім тисяч грн. 00 
коп.)

31625000-3 
Послуги з м онтаж у і 
установки  о хо ро н н о ї  і 
п ож еж ної сигналізац ії

2240 25500.00 
(двадцять п ’ять 
тисяч п ’ятсот грн. 
00 коп.)

64216140-6 
Послуги тел еф он н ого  
з в ’язку та передачі 
даних

2240 30000.00 
(тридцять  тисяч 
грн. 00 копійок)

98000000-3 
Оплата інших послуг

2240 372700,00 (триста 
с імдесят дві 
тисячі с імсот 
грн.00 коп.)

635130000-3 
Розподіл води 
(в ідш кодування  за 
водопостачання)

2272 27800,00 
(двадцять  сім 
тисяч в ісімсот 
грн. 00 коп.

66519500-9 
Розподіл електрично ї 
енергії (в ідш кодування  
за електроенергію

2273 2735 00 ,00(двісті 
с імдесят три 
тисячі п ’ятсот грн.

66519500-6 
Розподіл газу 
(в ідш кодування за 
газопостачання)

2274
538200 ,00(П’ЯТСОТ 
ТРИДІ ія т ь  ВІСІМ  
ТИСЯЧ Д ВІС ТІГРН .

00 коп .
39150000-8
К омплекти  меблів  для 
залів судових засідань

3110 130000.00 
(сто тридцять  
тисяч 00 коп.)

30230000-0
Б агатофункційні
пристрої

3110 160000.00 (сто 
ш істдесят тисяч  
грн. 00 коп.)

39717200-3
К ондиціонери

3110 110900.00 
( сто десять тисяч 
д е в ’ятсот грн.00 
коп.)

30213000-5
Персональні
к о м п ’ю тери

3110 190000.00 
(сто д е в ’яносто 
тисяч грн. 00 коп.)

39300000-5 

О бладнання для

3110 150000.00 
(сто п ’ятдесят  
тисяч грн. 00 коп.)



облаштування залів 
судових засідань
300000000-9
Відеоконференцзв’язок

3110 150000.00 
(сто п’ятдесят 
тисяч грн. 00 коп.)

Інше
(30000000-9 Ксерокси)

3110 160000.00
(сто шістдес’ять
тисяч грн. 00 КОП.)


