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Річний план 2021 р..ods

 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік (станом на 05.04.2021р.)

КП “Вінницяоблводоканал”
Код 03339012

                       (зі змінами)

Предмет   закупівлі Процедура закупівлі Примітки

Марки поштові       22410000-7 Марки Власні кошти Спрощена закупівля 

Промислові гази Власні кошти Спрощена закупівля 

Кріпильні деталі Власні кошти Спрощена закупівля 

Оливи мастильні 09210000-4 Мастильні засоби Власні кошти Спрощена закупівля 

Конверти поштові немарковані Власні кошти Спрощена  закупівля 

Офісне устаткування та приладдя різне Власні кошти Спрощена  закупівля 

Промислові гази Власні кошти Спрощена закупівля 

Класифікатор ДК 021:2015 Код КЕКВ (для бюджетних 
коштів

Очікувана 
вартість 
предмета 

закупівлі грн.

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі

253 000,00
        Жовтень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    24110000-8 Промислові 
гази

206 500,00
        Жовтень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    44530000-4 Кріпильні 
деталі

330 000,00
        Жовтень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

264 000,00
        Жовтень             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
17 000,00

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне
400 000,00

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    24110000-8 Промислові 
гази

206 500,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти 237000,00 Спрощена закупівля 

Електроди Власні кошти 224000,00 Спрощена закупівля 

Дроти зварювальні 44310000-6 Вироби з дроту Власні кошти 51000,00 Спрощена закупівля 

Марки поштові 22410000-7 Марки Власні кошти 253000,00 Спрощена закупівля 

Металопрокат з нержавіючої сталі 14620000-3 Сплави Власні кошти 100000,00 Спрощена закупівля 

Металопрокат 14620000-3 Сплави Власні кошти 600000,00 Спрощена закупівля 

Власні кошти Спрощена закупівля 

Побутова хімія Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти Відкриті торги

Послуги з поводження з побутовими 
відходами 

90510000-5 
Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям 

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31710000-6 Електронне 
обладнання

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вогнегасників

     50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних приладів 

26 400,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

39830000-9 Продукція для 
чищення

75 000,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фланці, заглушки, муфти, відводи та 
переходи сталеві 

    44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

700 000,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Спрощена закупівля 

Знаряддя 44510000-8 Знаряддя Власні кошти Спрощена закупівля 

Абразивні вироби 14810000-2 Абразивні вироби Власні кошти Спрощена закупівля 

Рукавиці Власні кошти Спрощена закупівля 

Хлор рідкий Власні кошти

Водний розчин хлориду поліалюмінію Власні кошти

Металопрокат з нержавіючої сталі 14620000-3 Сплави Власні кошти Спрощена закупівля 

Електрична енергія Власні кошти

Металопрокат 14620000-3 Сплави Власні кошти Спрощена закупівля 

Послуги з поводження з побутовими 
відходами 

90510000-5 
Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям
237 000,00

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

270 000,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

64 000,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    18420000-9 Аксесуари для 
одягу

180 000,00
        Листопад             

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

11 900 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

33 500 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

        Листопад             
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

100 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09310000-5 Електрична 
енергія

114 250 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

600 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Ароматизатори та воски Власні кошти

Промислові гази 24110000-8 Промислові гази Власні кошти

Власні кошти Спрощена закупівля 

Підшипники 44440000-6 Вальниці Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти Спрощена закупівля 

22210000-5 Газети Власні кошти

Гумові вироби 19510000-4 Гумові вироби Власні кошти Спрощена закупівля 

Молоко ультрапастеризоване Власні кошти Спрощена закупівля 

Туалетний папір, носові хустинки, 
рушники для рук і серветки 

33760000-5 Туалетний папір, 
носові хустинки, рушники 

для рук і серветки
15 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39810000-3 Ароматизатори 
та воски

10 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

206 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з поставки періодичних 
друкованих видань на умовах передплати 

79980000-7 Послуги з 
передплати друкованих 

видань
79 200,00

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

990 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з проведення обов'язкового 
аудиту фінансової звітності КП 

"Вінницяоблводоканал"

    79210000-9 Бухгалтерські 
та аудиторські послуги

220 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Періодичне видання: Збірник 
"Ціноутворення в будівництві" №1-12 

4 920,00
 Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

237 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

15510000-6 Молоко та 
вершки

310 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання



5

Річний план 2021 р..ods

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Бензин та Дизельне паливо (талони) Власні кошти

Підшипники     44440000-6 Вальниці Власні кошти Спрощена закупівля

Металопрокат з нержавіючої сталі     14620000-3 Сплави Власні кошти Спрощена закупівля

Косарки 16310000-1 Косарки Власні кошти

Дорожнє обладнання Власні кошти

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування офісної техніки 

    50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки
45 000,00

 Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та 
сітки 

    39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
30 000,00

 Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані 
з конструкційними матеріалами 

44170000-2 Плити, листи, 
стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними 
матеріалами

30 000,00
 Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Коагулянт — сульфат алюмінію 
(алюміній сірчано-кислий)     24310000-0 Основні 

неорганічні хімічні речовини
41 808 000,00

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09130000-9 Нафта і 
дистиляти

6 545 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

990 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

100 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34920000-2 Дорожнє 
обладнання

40 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Надання телекомунікаційних послуг Власні кошти

Послуги інтеренету Власні кошти

Телекомунікаційні послуги Власні кошти Спрощена закупівля

Надання білінгових послуг Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти

Рукави, набивки, текстоліт Власні кошти Спрощена закупівля

Деревина     03410000-7 Деревина Власні кошти

Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та 
сітки 

39540000-9 Вироби різні з 
канату, мотузки, шпагату та 

сітки
15 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Кухонне приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування 

39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

15 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72410000-7 Послуги 
провайдерів

5 496,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72410000-7 Послуги 
провайдерів

12 720,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних 
192 000,00

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72310000-1 Послуги з 
обробки даних

3 935 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Пара та гаряча вода (Очисні споруди 
каналізації) 09320000-8 Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція
2 463 578,00

Переговорна 
процедура, скорочена 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

39560000-5 Текстильні 
вироби різні

270 000,00
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

30 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Теплова енергія для потреб опалення Власні кошти

Власні кошти 92,00

Власні кошти

Послуги з розподілу електроенергії Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Пакети програмного забезпечення для 
автоматизації офісу 

 48920000-3 — Пакети 
програмного забезпечення 

для автоматизації офісу
49 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з поводження з побутовими 
відходами 

 90510000-5 — 
Утилізація/видалення сміття 

та поводження зі сміттям 
219 418,60

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція

7 997 125,47
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

  Послуги з обробки даних, постачання, 
видачі та обслуговування кваліфікованих 

сертифікатів відкритих ключів 
кваліфікованого електронного підпису 

    72210000-0 Послуги з 
розробки пакетів 

програмного забезпечення

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з підвищення тиску холодної 
води 

    98110000-7 Послуги 
підприємницьких, 

професійних та 
спеціалізованих організацій

12 000 000,00 Переговорна процедура 
          Грудень            

2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

18 295 920,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги цілодобового спостереження та 
технічного обслуговування за 

установками пожежної автоматики, 
встановленої на Об’єкті 

    79710000-4 Охоронні 
послуги

4 015,80
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з збирання, зберігання, 
утилізації, оброблення, знешкодження 

небезпечних відходів 

    90520000-8 Послуги у 
сфері поводження з 

радіоактивними, токсичними, 
медичними та небезпечними 

відходами

20 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги централізованої охорони майна 
на Об’єкті з реагуванням наряду поліції 

охорони 

    79710000-4 Охоронні 
послуги

9 130,50
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Телекомунікаційні послуги бізнес мережі Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 144000,00

Надання білінгових послуг Власні кошти  Відкриті торги 

Послуги з інкасації коштів Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Послуги спостереження за ручними 
системами тривожної сигналізації, що 
встановлені на об’єктах з реагуванням 

наряду поліції охорони 

    79710000-4 Охоронні 
послуги

25 750,80
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Грудень            
2020 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

72410000-7 Послуги 
провайдерів

14 600,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання в користування кабельної 
каналізації електрозв'язку 

    70130000-1 Послуги зі 
надання в оренду власної 

нерухомості
13 829,52

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телекомунікаційні послуги бізнес-мережі 
(послуги телефонного зв'язку)

    64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72310000-1 Послуги з 
обробки даних

3 935 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

75240000-0 Послуги із 
забезпечення громадської 

безпеки, охорони 
правопорядку та 

громадського порядку

21 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з технічного обслуговування та 
ремонту кондиціонерного обладнання 

    50730000-1 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
охолоджувальних установок

45 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги проведення комплексу 
юридичних дій спрямованих на 

отримання КП “Вінницяоблводоканал” 
ліцензії на придбання, зберігання, 

використання та знищення прекурсорів. 

    79130000-4 Юридичні 
послуги, пов’язані з 

оформленням і засвідченням 
документів

12 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з підвищення тиску холодної 
води 

    98110000-7 Послуги 
підприємницьких, 

професійних та 
спеціалізованих організацій

1 080 000,00 Переговорна процедура 
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Послуги з розподілу електроенергії Власні кошти

Власні кошти

Обладнання для газових мереж Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 4920,00

Власні кошти Спрощена закупівля

Власні кошти Спрощена закупівля

Власні кошти

Власні кошти Спрощена закупівля 

65310000-9 Розподіл 
електричної енергії

113 625,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання 

42660000-0 Інструменти для 
паяння м’яким і твердим 

припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для 
поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання

20 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39340000-7 Обладнання 
для газових мереж

20 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з проведення перевірки 
кваліфікації у вигляді міжлабораторних 

порівнянь 

    71620000-0 Аналітичні 
послуги

14 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги проведення технічного 
обслуговування реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) 

50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт 

офісної техніки

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання послуг оператора 
автоматизованої системи комерційного 
обліку електричної енергії (АСКОЕ) 

72250000-2 Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою
80 000,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телекомунікаційні послуги (послуги 
фіксованого телефонного зв’язку з 

використанням безпровідного доступу із 
застосуванням технології CDMA)

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних
23 280,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з супроводу робіт, пов'язаних з 
порушенням об'єктів благоустрою при 
виконанні аварійних ремонтних робіт 

інженерних мереж на території м.Вінниці.

        71330000-0 Інженерні 
послуги різні

406 285,68
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Рукави, набивки, текстоліт
    39560000-5 Текстильні 

вироби різні
295 000,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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80520000-5 Навчальні засоби Власні кошти

Послуги доступу до мережі INTERNET Власні кошти

Бензин та Дизельне паливо (талони) 

Власні кошти

Журнал "Подорож у світ води" 22120000-7 Видання Власні кошти

Послуги у сфері локальних мереж Власні кошти

Металопрокат з нержавіючої сталі     14620000-3 Сплави Власні кошти

Власні кошти

Послуги із зберігання документів Власні кошти

Послуги з організації та проведення 
онлайн-семінару 

1 199,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72410000-7 Послуги 
провайдерів

3 600,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

09130000-9 Нафта і 
дистиляти

Відкриті торги з публікацією 
англійською мовою 

6 545 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з підготовки та супроводу робіт, 
пов'язаних з порушенням об'єктів 

благоустрою на території м.Вінниці 

        71330000-0 Інженерні 
послуги різні

48 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

32 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    72710000-0 Послуги у 
сфері локальних мереж

16 632,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

99 427,68
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телекомунікаційні послуги доступу до 
мережі Інтернет 

72410000-7 Послуги 
провайдерів

5 544,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79990000-0 Різні послуги, 
пов’язані з діловою сферою

32 189,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Спрощена закупівля

Сплави     14620000-3 Сплави Власні кошти Спрощена закупівля

Елементи електричних схем Власні кошти Спрощена закупівля

Власні кошти Спрощена закупівля

Власні кошти Спрощена закупівля

Світильники та освітлювальна апаратура Власні кошти Спрощена закупівля

Приладдя до ізольованих кабелів Власні кошти Спрощена закупівля

Кабелі та супутня продукція Власні кошти Спрощена закупівля

Власні кошти

Послуги з часткового технічного огляду 
вантажопідіймальних механізмів 

    71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань
4 800,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

882 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

   31220000-4 Елементи 
електричних схем

186 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телекомунікаційні послуги (послуги 
фіксованого телефонного зв’язку з 

використанням безпровідного доступу із 
застосуванням технології CDMA)

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних
23 280,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Частини до світильників та 
освітлювального обладнання

31530000-0 Частини до 
світильників та 

освітлювального обладнання
70 000,00

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31520000-7 Світильники та 
освітлювальна апаратура

145 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31340000-1 Приладдя до 
ізольованих кабелів

550 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44320000-9 Кабелі та супутня 
продукція

700 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Паперові та картонні реєстраційні 
журнали

22810000-1 Паперові та 
картонні реєстраційні 

журнали
25 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Січень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Щебінь, відсів та пісок Власні кошти Відкриті торги

Власні кошти

Електричні лампи розжарення Власні кошти

Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 296,54

Заготовки з плівки, заготовки з пластику Власні кошти

Власні кошти 296,54

14210000-6 "Гравій, пісок, 
щебінь і наповнювачі"

2 380 000,00
          Січень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Підготовка та надання спеціалізованих 
інформаційних послуг у сфері 

гідрометрології 

  71350000-6 Науково-
технічні послуги в галузі 

інженерії
3 628,80

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    31510000-4 Електричні 
лампи розжарення

49 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання послуг оператора 
автоматизованої системи комерційного 
обліку електричної енергії (АСКОЕ) 

    72250000-2 Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою
80 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Навантажувально -розвантажувальні 
роботи 

63110000-3 Послуги з 
обробки вантажів

100 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Консультаційні послуги з питань 
автоматизованого визначення вартості 

будівельних робіт 

    72260000-5 Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням
8 010,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання послуг по зняттю пломб із 
засобів розрахункового обліку 

електроенергії юридичному споживачу 

    50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39290000-1 Фурнітура 
різна

40 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання послуг по зняттю пломб із 
засобів розрахункового обліку 

електроенергії юридичному споживачу 

    50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Річний план 2021 р..ods

Статистичні послуги Власні кошти 500,00

Послуги автопідіймача Власні кошти

Медичний огляд працівників Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти

Обладнання для газових мереж Власні кошти

Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти Переговорна процедура

    79330000-6 Статистичні 
послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    45510000-5 Прокат 
підіймальних кранів із 

оператором
49 900,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги
510 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання 

    42660000-0 Інструменти 
для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, 
машини та устаткування для 
поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання

25 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39340000-7 Обладнання 
для газових мереж

25 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Електрична апаратура для комутування та 
захисту електричних кіл

   31210000-1 Електрична 
апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл
975 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Основні органічні хімічні речовини 
(антисептики, спирт медичний) 

24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

109 000,00
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з розрахунку 
загальновиробничих норм питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів на 
2021 р. по об'єктах КП 

"Вінницяоблводоканал": м.Вінниця, 
с.Стадниця, "Психлікарня" Хмельницьке 

шосе . 

71310000-4 Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва
78 500,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Порядок експлуатації та технічного 
обслуговування трансформаторної 

підстанції ПС 110/10 

65320000-2 Експлуатація 
електричних установок

1 300 000,00
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Річний план 2021 р..ods

Власні кошти Спрощена  закупівля

Лікарські засоби Власні кошти

Медичне обладнання Власні кошти

Медичні матеріали Власні кошти

Власні кошти

 Індивідуальне обмундирування Власні кошти

 Котельні установки Власні кошти

Рукави, набивки, текстоліт Власні кошти Спрощена  закупівля

Власні кошти Спрощена  закупівля

Послуги з інформатизації: обслуговування 
програми «CONTOUR ENTERPRISE 

PRO» 

    72250000-2 Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою
200 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    33600000-6 Фармацевтична 
продукція

49 700,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    33190000-8 Медичне 
обладнання та вироби 

медичного призначення різні
40 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

33140000-3 Медичні 
матеріали

49 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з організації перевезення 
відправлень 

63120000-6 Послуги 
зберігання та складування

15 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    35810000-5 Індивідуальне 
обмундирування

10 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

42160000-8 Котельні 
установки

15 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

39560000-5 Текстильні 
вироби різні

295 000,00
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Механічні ущільнення для насосів
    42120000-6 Насоси та 

компресори
129 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Річний план 2021 р..ods

Виготовлення фото художнього 20*30 Власні кошти

Послуги з технічного аналізу Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти 760,50

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги

    79960000-1 Послуги 
фотографів і супутні послуги

2 808,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    71620000-0 Аналітичні 
послуги

6 150,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з забезпечення можливості 
підвішування кабелю на залізобенних 

опорах мереж зовнішнього освітлення 

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних
1 080,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Сидіння, стільці та супутні вироби і 
частини до них 

39110000-6 Сидіння, стільці 
та супутні вироби і частини 

до них
20 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Сервісне обслуговування системи 
контролю транспорту 

50330000-7 Послуги з 
технічного обслуговування 

телекомунікаційного 
обладнання

24 192,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з друку конвертів та 
виготовлення листівок 

    79810000-5 Друкарські 
послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги пов’язанні з програмним 
забезпеченням: Розробка додаткового 

функціоналу і налаштування програмного 
продукту в частині ведення обліку за 

МСФЗ 

    72260000-5 Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням
40 000,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Коагулянт — сульфат алюмінію (алюміній 
сірчано-кислий) 

24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

41 808 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування легкових, вантажних 

автомобілів, тракторів та екскаваторів 

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

1 030 000,00
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Надання білінгових послуг Власні кошти

Готові текстильні вироби Власні кошти

Власні кошти

Електричні побутові прилади Власні кошти

Електрична енергія Власні кошти

Власні кошти

Медичний огляд працівників Власні кошти Спрощена закупівля

Колесо робоче до насоса Власні кошти Спрощена закупівля

Надання послуг з оцінки майна Власні кошти

    72310000-1 Послуги з 
обробки даних

3 565 000,00 Переговорна процедура 
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39520000-3 Готові 
текстильні вироби

10 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Кухонне приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

  39220000-0 Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

15 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    39710000-2 Електричні 
побутові прилади

25 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    09310000-5 Електрична 
енергія

22 019 837,64
Переговорна 

процедура, скорочена 
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Фотокопіювальне та поліграфічне 
обладнання для офсетного друку

    30120000-6 
Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для 
офсетного друку

49 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

   85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги
510 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    42120000-6 Насоси та 
компресори

476 000,00
          Лютий            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    79410000-1 Консультаційні 
послуги з питань 

підприємницької діяльності 
та управління

46 500,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти Спрощена закупівля

Хімічні органічні реактиви Власні кошти Спрощена  закупівля 

Стандарти хімічних реактивів Власні кошти Спрощена  закупівля 

Власні кошти

Піддони Quanty-Tray Власні кошти

Власні кошти Відкриті торги 

Бензин та Дизельне паливо (талони) Власні кошти

Послуги з друку дипломів та грамот Власні кошти

Частини та приладдя до верстатів Власні кошти

 Основні органічні хімічні речовини 
(антисептики, спирт медичний)     24320000-3 Основні 

органічні хімічні речовини
109 000,00

          Лютий            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

52 500,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    24950000-8 Спеціалізована 
хімічна продукція

29 800,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Реагенти для мікробіологічного аналізу 
води 

    38430000-8 Детектори та 
аналізатори

49 968,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

19520000-7 Пластмасові 
вироби

18 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Заглушки, муфти, відводи сталеві
    44160000-9 Магістралі, 

трубопроводи, труби, обсадні 
труби, тюбінги та супутні 

вироби

57 300,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    09130000-9 Нафта і 
дистиляти

6 947 300,00 Переговорна процедура 
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

        79810000-5 Друкарські 
послуги

1 440,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    42670000-3 Частини та 
приладдя до верстатів

15 000,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Річний план 2021 р..ods

Хімічні неорганічні реактиви Власні кошти

Власні кошти

Електричні акумулятори Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти

Послуги з друку листівок Власні кошти

Люки та кільця 44420000-0 Будівельні товари Власні кошти Спрощена закупівля 

Засувка чавуна 30ч906бр. Власні кошти Відкриті торги 

Газ скраплений (талони)     09120000-6 Газове паливо Власні кошти Відкриті торги 

Власні кошти Спрощена закупівля 

    24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини

90 000,00
Відкриті торги з 

публікацією 
англійською мовою 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з обробки даних, постачання, 
видачі та обслуговування кваліфікованих 

сертифікатів відкритих ключів 
кваліфікованого електронного підпису 

    72210000-0 Послуги з 
розробки пакетів 

програмного забезпечення
1 324,00

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

31430000-9 Електричні 
акумулятори

180 000,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

 Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів 

 80510000-2 Послуги з 
професійної підготовки 

спеціалістів 
    3 595,80

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

79810000-5 Друкарські 
послуги

4 334,00
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

113 000,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

42130000-9 Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої

70 750,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

1 600 000,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Каналізаційні люки D 400 EURO з 
кільцями 

    44420000-0 Будівельні 
товари

96 000,00
          Березень            

2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти

Шини Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти

Власні кошти Спрощена закупівля 

Заглушки, муфти, відводи сталеві Власні кошти Відкриті торги

Власні кошти

Послуги проведення технічної перевірки 
точок обліку в юридичних споживачів та 

пломбування кіл обліку (ВНС 
М.Шимка,44а) 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

    1 590,10

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги проведення технічної перевірки 
точок обліку в юридичних споживачів та 
пломбування кіл обліку (НСК Келецька, 

138) 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

 1 515,96
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    34350000-5 Шини для 
транспортних засобів великої 

та малої тоннажності
799 000,00

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з обслуговування програмного 
продукту "Розрахунки з абонентами 

водоканалу" 

    72320000-4 Послуги, 
пов’язані з базами даних

41 600,00
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з калібрування засобів 
вимірювальної техніки та/або 
випробувального обладнання 

50430000-8 Послуги з 
ремонтування і технічного 

обслуговування 
високоточного обладнання

 7 783,20
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуг з ремонту і технічного 
обслуговування електричних двигунів та 

електричних насосних агрегатів 

    50530000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки

5 860 000,00
    

Відкриті торги з 
публікацією 

англійською мовою

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Розчищення водозабірних споруд 
водопровідної насосної станції 

"П'ятничани" 

    90720000-0 Захист 
довкілля

876 714,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

57 300,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Надання послуг по зняттю пломб із 
засобів розрахункового обліку 

електроенергії юридичному споживачу 

50710000-5 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель

308,05
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Річний план 2021 р..ods

Власні кошти

Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти Спрощена закупівля 

Труби сталеві Власні кошти Відкриті торги

Власні кошти Спрощена закупівля 

Власні кошти

Автозапчастини Власні кошти Спрощена закупівля 

Бетон М-200 Власні кошти Відкриті торги

Конструкційні матеріали Власні кошти Відкриті торги

Послуги із проведення лабораторних 
досліджень 

    71610000-7 Послуги з 
випробувань та аналізу 

складу і чистоти

274,90
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Основні органічні хімічні речовини 
(антисептики, спирт медичний) 

    24320000-3 Основні 
органічні хімічні речовини

109 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Корегування схеми оптимізації роботи 
систем централізованого водопостачання 

та водовідведення м. Вінниця 

73220000-0 Консультаційні 
послуги у сфері розробок

198 000,00 
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 050 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Каналізаційні люки D 400 EURO з 
кільцями у 

     44420000-0 Будівельні 
товари

96 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги дослідження якості сухого 
залишку 

 71610000-7 Послуги з 
випробувань та аналізу 

складу і чистоти 

3 850,00
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

34330000-9 Запасні частини 
до вантажних транспортних 
засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

    562 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

    44 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

    636 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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Власні кошти

Власні кошти 2700,00

Власні кошти 2700,00

Власні кошти 2700,00

Власні кошти 2700,00

Спрощена закупівля 

Власні кошти

 Тестування вимірювальної лабораторії 
КП "Вінницяоблводоканал" шляхом 

міжлабораторного порівняння результатів 
вимірювань

    71620000-0 Аналітичні 
послуги

6 000,00
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Проведення експертизи щодо дотримання 
вимог до кошторисної частини проекту 

будівництва: "Реконструкція 
водопровідної насосної станції по вул. А. 

Первозванного,2А в м.Вінниці" 
(коригування) 

    71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Проведення експертизи щодо дотримання 
вимог до кошторисної частини проекту 

будівництва: "Реконструкція 
водопровідної насосної станції по вул. 

П.Тичини, б/н в м.Вінниці" 
(коригування2) 

    71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Проведення експертизи щодо дотримання 
вимог до кошторисної частини проекту 

будівництва: "Реконструкція 
водопровідної насосної станції по вул. 

Л.Толстого, б/н (біля ж/б №7) в м. 
Вінниці" (коригування) 

    71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Проведення експертизи щодо дотримання 
вимог до кошторисної частини проекту 

будівництва: "Реконструкція 
водопровідної насосної станції по вул. 

Л.Толстого, б/н (біля ж/б №21) в м. 
Вінниці" (коригування) 

    71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Реконструкція напірного каналізаційного 
колектору Д=700мм від КНС1-А 

(Староміський район) до ОСК (від 
ПК2+74 до ПК3+80,5) по 

вул.Р.Скалецького в м.Вінниці 
(коригування) 

45230000-8 Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь

Власні кошти/кошти 
місцевого бюджету

2 034 442,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Послуги з виготовлення подарунків та 
нагород 

18530000-3 Подарунки та 
нагороди

19 620,00 
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання



22

Річний план 2021 р..ods

Газ скраплений (талони) 09120000-6 Газове паливо Власні кошти  Відкриті торги 

Засувка чавунна 30ч906бр Власні кошти  Відкриті торги 

Чавун у чушках Власні кошти

Власні кошти

Марки поштові 22410000-7 Марки Власні кошти

Тротуарна плитка Власні кошти  Відкриті торги 

Труби ПЕ водопровідні та комплектуючі Власні кошти  Відкриті торги 

1 600 000,00
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

42130000-9 Арматура 
трубопровідна: крани, 

вентилі, клапани та подібні 
пристрої

74 000,00 
    

          Березень            
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    14710000-1 Залізо, 
свинець, цинк, олово та мідь

       49 990,00 
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Квітень           
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

Телекомунікаційні послуги (послуги 
фіксованого телефонного зв’язку з 

використанням безпровідного доступу із 
застосуванням технології CDMA) 

64210000-1 Послуги 
телефонного зв’язку та 

передачі даних

23 280,00
    
    

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Квітень           
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

253 000,00
         

    

Закупівля без 
використання 

електронної системи

          Квітень           
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

44110000-4 Конструкційні 
матеріали

70 000,00
    

          Квітень           
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання

    44160000-9 Магістралі, 
трубопроводи, труби, обсадні 

труби, тюбінги та супутні 
вироби

1 150 000,00
    

          Квітень           
2021 р.

Замовник здійснює 
діяльність в окремих 

сферах 
господарювання
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