
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

2210

Лот №1: 14 од. - 

Багатофункціональний 

пристрій - 69 500 грн. (2210);                                   

3110
Лот №2: 1 од. - Плотер -                

13 000 грн. (3110).

Код 44220000-8 «Столярні 

вироби» за ДК 021:2015 

(Двері)

2210
9 500 грн (дев'ять тисяч 

п'ятсот гривень 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Березень 1 одиниця

Код 30190000-7 «Офісне 

устаткування та приладдя різне» за 

ДК 021:2015 (Офісне 

устаткування)

Папір - 26 000 грн. (280 

пачок);                                                                    

Лот № 1 - Конверти - 575 грн. 

(евро - 250 од.; С4 - 100 од.; 

С5 - 50 од.; С6 - 50 од.);

Лот № 2 - Канцелярське 

приладдя - 9893 грн.;   
Код 30190000-7 «Офісне 

устаткування та приладдя різне» за 

ДК 021:2015 (Офісне 

устаткування)

Штамп надпису - 400 грн.                    

(1 одиниця);

     Додаток до Річного плану закупівель на 2017 рік                                                                                                                                                                                                  
Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації,

код ЄДРПОУ 38707906

Код 30230000-0 

«Комп’ютерне обладнання» 

за ДК 021:2015 

(Багатофункціональний 

пристрій, плотер)

82 500 грн (вісімдесят дві 

тисячі п'ятсот гривень 00 

копійок)

допорогові 

закупівлі, 

мультилотова 

закупівля

Березень

2210

36 868 грн (тридцять шість 

тисяч вісімсот шістдесят 

вісім гривень                              

00 копійок)

допорогові 

закупівлі, 

мультилотова 

закупівля

Червень

Код 30190000-7 «Офісне 

устаткування та приладдя різне» за 

ДК 021:2015 (Офісне 

устаткування)



Лот №1: марки по 2,0 грн. - 2 

000 грн. (1000 одиниць);                                   

Лот №2: марки по 0,5 грн. - 1 

000 грн. (2000 одиниць).

Лот №1: Флеш-пам’ять (СДО) 

- 785 грн.                                     

(1 одиниця).

Лот №2: біндер - 6000 грн. (1 

одиниця).

Код 39710000-2 «Електричні 

побутові прилади» за ДК 

021:2015 (Електричний 

чайник)

2210
1 500 грн (одна тисяча 

п'ятсот гривень 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Березень 3 одиниці

Код 64110000-0 «Поштові 

послуги» за ДК 021:2015 

(Послуги «Нової пошти»)

2240

1 251 грн (одна тисяча 

двісті п'ядесят одна гривня 

00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Березень Відшкодування вартості

Відшкодування вартості:                                        

(Лот №1 - заправка картриджа 

- 8038 грн.;                         

Лот №2 - поточний ремонт 

картриджів - 1952,8 грн.)

Код 31640000-4 «Машини та 

апарати спеціального 

призначення» за ДК 

021:2015 (Флеш-пам’ять 

(СДО)

2210

Без застосування 

електронної 

системи

Березень

6 785 грн (сшість тисяч 

імсот вісімдесят п'ять 

гривень 00 копійок)

Код 50300000-8 «Ремонт, 

технічне обслуговування 

персональних комп’ютерів, 

офісного, 

телекомунікаційного та 

аудіовізуального 

обладнання, а також супутні 

послуги» за ДК 021:2015 

(Картриджі)

2240

9 990 грн 80 коп (дев'ять 

тисяч дев'ятсот дев'яносто 

гривень 80 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Березень

Код 22410000-7 «Марки» за 

ДК 021:2015 за ДК 021:2015 

(Марки)

2210
3000 грн (три тисячі 

гривень 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Березень



Лот №1 - ліцензійне 

обслуговування комплексу з 

ТОВ "Парус-Донбасс" -                                     

690 грн.;                                                                              

Лот №2 - ліцензійне 

обслуговування комплексу з 

ТОВ "Парус-Донбасс" 

(абонемент на 2017 рік) - 3516 

грн.;  

Лот №3 - Послуги 

програмного забезпечення 

"Соната"-звіти - 650 грн.

Код 72400000-4 «Інтернет-

послуги» за ДК 021:2015 

(Послуги інтернету)

2240

10 150 грн (десять тисяч 

сто п'ятдесят гривень 00 

копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Лютий Відшкодування вартості

Код 90511000-2 «Послуги зі 

збирання сміття» за ДК 

021:2015 (Послуги з 

вивезення ТБО)

2240
552 грн (п'ятсот п'ятдесят 

дві гривні 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Лютий Відшкодування вартості

Код 35120000-1 «Системи та 

пристрої нагляду та 

охорони» за ДК 021:2015 

(Сплата охоронної 

сигналізації)

2240

13 370 грн. 27 коп. 

(тринадцять тисяч триста 

сімдесят гривень 27 

копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Червень Відшкодування вартості

Код 72220000-3 

«Консультаційні послуги з 

питань систем та з технічних 

питань» за ДК 021:2015 

(Послуги програмного 

забезпечення)

2240

4 854 грн (чотири тисячі 

вісімсот п'тдесят чотири 

гривні 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Лютий



Код 99999999-9 «Не 

відображене в інших 

розділах» за ДК 021:2015 

(послуги з розпломбування 

лічильника)

2240

229 грн. 73 коп. (двісті 

двадцять дев'ять гривень 73 

копійки)

Без застосування 

електронної 

системи

Червень Відшкодування вартості

Код 70220000-9 «Послуги з 

надання в оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості» за 

ДК 021:2015) (Оренда 

приміщення)

2240
4 грн 20 коп (чотири гривні 

20 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Лютий Відшкодування вартості

Лот №1 - проїзд - 3444 грн.; 

Лот №2 - добові - 300 грн.

Код 09320000-8 «Пара, 

гаряча вода та пов’язана 

продукція» за ДК 021:2015 

(Оплата теплопостачання)

2271

78 955 грн (сімдесят вісім 

тисяч дев'ятсот п'ятдесят 

п'ять гривень 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Грудень Відшкодування вартості

Код 90430000-0 «Послуги з 

відведення стічних вод» та 

Код 65111000-4 «Розподіл 

питної води» за ДК 021:2015 

(Оплата водопостачання та 

водовідведення)

2272

7 933 грн (сім тисяс 

дев'ятсот тридцять три 

гривні 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Грудень Відшкодування вартості

Код 79997000-9 «Послуги з 

організації відряджень» за 

ДК 021:2015 (Видатки на 

відрядження)

2250

3 744 грн (три тисячі сімсот 

сорок чотири гривні 00 

копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Лютий



Код 09310000-5 «Електрична 

енергія» за ДК 021:2015 

(Оплата електроенергії)

2273

64 477 грн (шістдесят 

чотири тисячі чотириста 

сімдесят сім гривень 00 

копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Грудень Відшкодування вартості

 Код 79100000-5 «Юридичні 

послуги» за ДК 021:2015 

(Судовий збір)

2800

1 461 грн (одна тисяча 

чотириста шістдесят одна 

гривня 00 копійок)

Без застосування 

електронної 

системи

Грудень Відшкодування вартості

Код 92111240-6 

«Виробництво 

пропагандистських 

відеоматеріалів» за ДК 

021:2015 (Створення 

відеотек, спрямованих на 

запровадження раціональної 

системи поводження з 

відходами)

2240
150 000 грн (сто п'ятдесят 

тисяч гривень 00 копійок)

допорогова 

закупівля
Березень

М.П.

Член тендерного комітету - головний бухгалтер       ____________________________                                  К.В. Дорофєєва

                                     (підпис)

Секретар тендерного комітету                                    ____________________________                                  С.В. Лозинський
                                     (підпис)

Затверджений рішенням тендерного комітету від 03.07.2017 № 119

Заступник голови тендерного комітету                                        ____________________________               С.В. Гончаренко

                                     (підпис)












