
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

Лот № 1: 3 од. - Комп'ютери - 39000 

грн.;                                                                                                                                          

Лот № 2: 22 од. - Ноутбуки - 286000 

грн. 

Код 71250000-5 

«Архітектурні, інженерні та 

геодезичні послуги» за ДК 

021:2015 (Розроблення 

проектів створення, зміни 

меж територій і об'єктів 

природно-заповідного 

фонду)

2281

1 000 000 грн (один 

мільйон гривень 00 

копійок)

відкриті торги Березень

Лот № 1: Розроблення та 

впровадження регіональної програми 

та схеми розвитку екологічної мережі -                                              

100 000 грн.;                                                                                                       

Річний план закупівель на 2017 рік

департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації,

код ЄДРПОУ 38707906

Код 90712000-1 «Екологічне 

планування» за ДК 021:2015 

(Розроблення та 

впровадження регіональної 

програми та схеми розвитку 

екологічної мережі)
700 000 грн (сімсот тисяч 

гривень 00 копійок)
відкриті торги Березень

Код 30210000-4 «Машини 

для обробки даних (апаратна 

частина)» за ДК 021:2015 

(Комп'ютери, ноутбуки)

3110

325 000 грн (триста 

двадцять п'ять тисяч 

гривень 00 копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

Березень

2281



Лот № 2: Розробка програми "Чисте 

повітря Донеччини 2017-2020 рр." - 

200 000 грн.;

Код 90712000-1 «Екологічне 

планування» за ДК 021:2015 

(Екологічне планування)

2282
Розробка Програми з впровадження 

відновлювальної енергії - 400 000 грн.                                                                               

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

2282

Підготовка та проведення семінару з питань 

охорони навколишнього природного 

середовища (для спеціалістів з питань екології 

місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування) - 250 000 грн.;

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

2282

Проведення науково-практичної конференції 

"Природна та історико-культурна спадщина 

заповідника "Кам'яні Могили" (з нагоди 90-

річчя створення заповідника "Кам'яні 

Могили") -                                                                                      

150 000 грн.

Лот № 1: Проведення науково-технічної 

конференції з нагоди 20-річчя створення 

Національного природного парку "Святі 

Гори" - 150 000 грн.;

Лот № 2: Підготовка та проведення науково-

практичного семінару для працівників 

адміністрацій установ природно-заповідного 

фонду Донецької області - 150 000 грн.;   

Лот № 1: Підготовка та проведення семінару 

з питань охорони атмосферного повітря - 150 

000 грн.; 

Лот № 2: Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, спрямованих на 

запровадження раціональної системи 

поводження з відходами - 150 000 грн.;

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

2282

1 430 000 грн (один 

мільйон чотириста 

тридцять тисяч гривень 00 

копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

Код 90712000-1 «Екологічне 

планування» за ДК 021:2015 

(Розроблення та 

впровадження регіональної 

програми та схеми розвитку 

екологічної мережі)
700 000 грн (сімсот тисяч 

гривень 00 копійок)
відкриті торги Березень

2281

Березень

2282



Лот № 1: Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів, спрямованих на 

відновлення та збереження водних ресурсів - 

100 000 грн.;  

Лот № 2: Проведення науково-технічних 

конференцій і семінарів, організація виставок, 

фестивалів та інших заходів щодо пропаганди 

розвитку державної системи моніторингу 

Донецької області - 150 000 грн.;

Лот № 1: Проведення обласних конкурсів та 

інших заходів з метою покращення 

екологічно безпечного використання водних 

об'єктів і охорони водних джерел - 130 000 

грн.;    
Лот № 2: Проведення екологічної акції 

"Чистота природи залежить від тебе" -                                                   

50 000 грн.;     

Код 34928480-6 

«Контейнери та урни для 

відходів і сміття» за ДК 

021:2015 (Придбання 

обладнання для збирання 

побутових, промислових та 

інших відходів - придбання 

контейнерів для збору ТПВ)

2210

18 602 300 грн 

(вісімнадцять мільйонів 

шістсот дві тисячі триста 

гривень 00 копійок)

відкриті торги 

(EU)
Березень

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

2282

1 430 000 грн (один 

мільйон чотириста 

тридцять тисяч гривень 00 

копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

відкриті торги 

(EU)
Березень

39 680 000 грн (тридцять 

дев'ять мільйонів шістсот 

вісімдесят тисяч гривень 00 

копійок)

2282

Код 80522000-9 «Навчальні 

семінари» за ДК 021:2015 

(Проведення спеціальних 

конференцій і семінарів)

Код 34512600-5 

«Контейнеровози» за ДК 

021:2015 (Придбання 

техніки для збору, 

транспортування та 

складування твердих 

побутових відходів)

3110

Березень



Лот № 1: Видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики для пропаганди 

збереження біорізноманіття та природно-

заповідного фонду -                                                                              

100 000 грн.;     

Лот № 2: Підготовка та видання науково-

інформаційного довідника "Природно-

заповідний фонд Донецької області" -                                            

200 000 грн.;   

Лот № 3: Підготовка та видання оглядової 

мапи об'єктів природно-заповідного фонду 

Донецької області - 60 000 грн.;    

Код 22458000-5 «Друкована 

продукція на замовлення» за 

ДК 021:2015 (Підготовка та 

видання літератури та 

методичних рекомендацій з 

екологічної тематики для 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища)

2210

Підготовка та видання літератури та 

методичних рекомендацій з екологічної 

тематики для пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища - 500 

000 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                                         

Лот № 1: Підготовка та видання науково-

інформаційного довідника "Червона книга 

Донецької області: тваринний світ" -                                                      

400 000 грн.;  

Лот № 2: Підготовка та видання науково-

інформаційного довідника-атласу 

"Національний природний парк "Святі Гори" - 

унікальна природна спадщина" (з нагоди 20-

річчя створення НПП "Святі Гори") - 360 000 

грн.;      

Код 22458000-5 «Друкована 

продукція на замовлення» за 

ДК 021:2015 (Підготовка та 

видання літератури та 

методичних рекомендацій з 

екологічної тематики для 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища)

2210

Код 22458000-5 «Друкована 

продукція на замовлення» за 

ДК 021:2015 (Підготовка та 

видання літератури та 

методичних рекомендацій з 

екологічної тематики для 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища)

2210

1 970 000 грн (один 

мільйон дев'ятсот сімдесят 

тисяч гривень 00 копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

Березень



Лот № 3: Підготовка та видання науково-

інформаційного довідника "Заповідник 

"Кам'яні Могили"- природна та духовна 

святиня України" (з нагоди 90-річчя 

створення заповідника "Кам'яні Могили") -                                                   

350 000 грн.

Код 90722000-4 

«Відновлення довкілля» за 

ДК 021:2015 (Впровадження 

Програми з впровадження 

відновлюваної енергії)

2282

40 000 000 грн (сорок 

мільйонів гривень 00 

копійок)

відкриті торги 

(EU)
Березень

Код 72263000-6 «Послуги зі 

впровадження програмного 

забезпечення» за ДК 

021:2015 (Впровадження 

державної системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища: 

дообладанання 6 

стаціонарних постів 

спостереження за станом 

атмосферного повітря)

2282

23 760 000 грн (двадцять 

три мільйони сімсот 

шістдесят тисяч гривень 00 

копійок)

відкриті торги 

(EU)
Березень

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Озеленення міста, а саме: реконструкція 

бульвару "Шахтарський" м. Вугледар, в тому 

числі розробка проектно-кошторисної 

документації -                                                                          

15 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Код 22458000-5 «Друкована 

продукція на замовлення» за 

ДК 021:2015 (Підготовка та 

видання літератури та 

методичних рекомендацій з 

екологічної тематики для 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища)

2210

104 544 100 грн (сто чотири 

мільйони п'ятсот сорок 

чотири тисячі сто гривень 

00 копійок)

1 970 000 грн (один 

мільйон дев'ятсот сімдесят 

тисяч гривень 00 копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

Березень



Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Заходи з озеленення парку культури та 

відпочинку по вул. Абрамова, 28, скверу 

"Театральний" та парку по вул. Інженерна 

(Карла Маркса) м. Костянтинівка -                                         

1 951 566 грн.

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Заходи з озеленення міста, а саме: 

Реконструкція Курахівського міського парка 

"Ювілейний" Мар'їнського району Донецької 

області, 3-я черга - 5360263,20 грн.

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Заходи з озеленення, а саме: реконструкція 

парку культури і відпочинку ім. М.О. Гурова, 

пр. Металургів, 148 у Кальміуському районі 

м. Маріуполя, в тому числі, розробка 

проектно-кошторисної документації -                                                                         

20 000 000 грн.

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Заходи з озеленення, а саме: реконструкція 

дитячого парку "Веселка" по пр. Перемоги у 

Лівобережному районі м. Маріуполь, в тому 

числі, розробка проектно-кошторисної 

документації -                                                        

18 000 000 грн.

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Реконструкція центрального міського парку в 

м. Торецьку (коригування) -                                

3 000 000 грн.                                                          

104 544 100 грн (сто чотири 

мільйони п'ятсот сорок 

чотири тисячі сто гривень 

00 копійок)



Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Реконструкція центрального міського парку в 

м. Торецьку, в т.ч. розробка проектно-

кошторисної документації (2 черга) - 7 350 

000 грн.                                                                                    

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Озеленення смт. Олександрівка, а саме: 

реконструкція парку "Ювілейний" -                           

12 192 698 грн.

Код 71240000-2  

«Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги» за ДК 

021:2015 (Технічний нагляд 

по об’єкту "Озеленення смт. 

Олександрівка, а саме: 

реконструкція парку 

"Ювілейний")

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Технічний нагляд по об’єкту "Озеленення 

смт. Олександрівка, а саме: реконструкція 

парку "Ювілейний" -  304 817,45 грн.

Код 77310000-6  «Послуги з 

озеленення територій та 

утримання зелених 

насаджень» за ДК 021:2015 

(Заходи з озеленення)

3142
відкриті торги 

(EU)
Червень

Реконструкція КП "Парк культури і 

відпочинку" міста Слов'янськ -                       

17949830,40 грн.

104 544 100 грн (сто чотири 

мільйони п'ятсот сорок 

чотири тисячі сто гривень 

00 копійок)



2210

Лот № 1: Проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів 

територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, зокрема, виготовлення та 

встановлення на місцевості знаків та 

нанесення на відповідні планово-

картографічні матеріали меж водно-болотного 

угіддя міжнародного значення "Затока 

Білосарайська та коса Білосарайська" на 

території НПП "Меотида" - 50 000 грн.;                                        

2281

Лот № 2: Проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів 

територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, зокрема, встановлення в натурі (на 

місцевості) та нанесення на відповідні 

планокартографічні матеріали меж територій 

та об'єктів природно-заповідного фонду - 300 

000 грн.

Код 77230000-1 «Послуги, 

пов’язані з лісівництвом» за 

ДК 021:2015 (Проведення 

спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню 

природних комплексів 

територій та об'єктів 

природно-заповідного 

фонду)

350 000 грн (тристо 

п'ятдесят тисяч гривень 00 

копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

Березень



Код 71354000-4  

«Картографічні послуги» за 

ДК 021:2015 (Проведення 

інвентаризації земель під 

полезахисними лісосмугами 

та іншими лісовими 

насадженнями, у тому 

числі:)

2281

2 710 000 грн.                                                      

(два мільйони сімсот десять 

тисяч гривень                                         

00 копійок)

відкриті торги, 

мультилотова 

закупівля

червень

Лот № 1: Проведення інвентаризації земель 

під полезахисними лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями, у тому числі: на 

території Лиманської міської об'єднаної 

територіальної громади (проведення 

інвентарізації земель під полезахисними 

лісосмугами) -                                                                       

1 100 000 грн.;                                                 

Лот № 2: Проведення інвентаризації земель 

під полезахисними лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями, у тому числі: на 

території Миколаївської міської об'єднаної 

територіальної громади (проведення 

інвентаризації земель під полезахисними 

лісосмугами) -                                                            

160 000 грн.;                                                                                     

Лот № 3: Проведення інвентаризації земель 

під полезахисними лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями, у тому числі: на 

території Черкаської селищної об'єднаної 

територіальної громади (проведення 

інвентаризації земель під полезахисними 

лісосмугами) -                                                                 

350 000 грн.;                                                     

Лот № 4: Проведення інвентаризації земель 

під полезахисними лісосмугами та іншими 

лісовими насадженнями, у тому числі: на 

території Слов'янського району (проведення 

інвентаризації земель під полезахисними 

лісосмугами) -                                    1 100 000 

грн.



Код 71354000-4  

«Картографічні послуги» за 

ДК 021:2015 (Встановлення 

прибережних захисних смуг 

вздовж річок, навколо озер, 

водосховищ та інших 

водоймищ, інвентаризація 

земель водного фонду, у 

тому числі: встановлення 

прибережної захисної смуги 

вздовж Клебан-Бицького 

водосховища, інвентаризація 

земель водного фонду)

2281

500 000 грн.                                                       

(п'ятсот тисяч гривень                                             

00 копійок)

відкриті торги червень

Код 72263000-6 «Послуги зі 

впровадження програмного 

забезпечення» за ДК 

021:2015 (Впровадження 

автоматизованої системи 

моніторингу довкілля)

2282

12 593 000 грн 

(вісімнадцять мільйонів 

гривень 00 копійок)

Без застосування 

системи Prozorro

Дебіторська заборгованість за 2016 

рік

М.П.
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Заступник голови тендерного комітету                                          ____________________________                  С.В. Гончаренко

                                     (підпис)

Секретар тендерного комітету                                       ____________________________                                   С.В. Лозинський



                                     (підпис)

                                     (підпис)

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


















