
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

ДК 021:2015 - 30197630-1 Папір 

для друку

2210 37917,60 грн. (тридцять сім тисяч 

дев'ятсот сімнадцять грн. 60 коп.)

проведення 

допорогових 

закупівель на 

PROZORRO

лютий-

березень

-

ДК 021:2015 - 30199230-1 

Конверти

2210 67062,00 грн. (шістьдесят сім 

тисяч шістьдесят дві грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 24910000-6 Клеї 2210 525,00 грн. (п'ятсот двадцять п'ять 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22851000-0 

Швидкозшивачі

2210 16795,55 грн. (шістьнадцять тисяч 

сімсот дев'яносто п'ять грн. 55 

коп.)

проведення 

допорогових 

закупівель на 

PROZORRO

лютий-

березень

-

ДК 021:2015 - 30197110-0 Скоби 2210 174,00 грн. (сто сімдесят чотири 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30197220-4 

Канцелярські скріпки

2210 160,20 грн. (сто шістьдесят грн. 

20 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22410000-7 Марки 2210 1824,00 грн. (одна тисяча вісімсот 

двадцять чотири грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22200000-2 Газети, 

періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали

2210 8822,00 грн (вісім тисяч вісімсот 

двадцять дві грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

жовтень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39831240-0 Засоби 

для чищення

2210 220,10 грн. (двісті двадцять грн. 

10 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 19640000-4 

Поліетиленові мішки та пакети 

для сміття

2210 540,90 грн. (п'ятсот сорок грн. 90 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22810000-1 

Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали

2210 107,01 грн.  (сто сім грн. 01 коп.) без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30192160-0 

Коректори

2210 244,50 грн.  (двісті сорок чотири 

грн. 50 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30197330-8 

Діроколи

2210 360,93 грн. (триста шістьдесят 

грн. 93 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30192110-5 

Чорнила та пов’язана продукція

2210 634,26 грн. (шістьсот тридцять 

чотири грн. 26 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30192100-2  Гумки 2210 147,60 грн. (сто сорок сім грн. 60 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

ДК 021:2015 - 30192121-5  

Кулькові ручки

2210 194,58 грн. (сто дев'яносто чотири 

грн. 58 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

ДК 021:2015 - 30192700-8 

Канцелярські товари

2210 780,21 грн. (сімсот вісімдесят грн. 

21 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39130000-2 Офісні 

меблі

2210 56020,00 грн. (п'ятдесят шість 

тисяч двадцять грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

серпень -

ДК 021:2015 - 39131000-9 Офісні 

стелажі

2210 37012,20 грн. (тридцять січ тисяч 

дванадцять грн. 12 коп.)

без проведення 

процедур

серпень -

ДК 021:2015 - 39131100-0 Архівні 

стелажі

2210 21280,00 грн. (двадцять одна 

тисяча двісті вісімдесят грн. 00 

коп.)

без проведення 

процедур

серпень -

ДК 021:2015 - 35111100-6 

Пожежні респіратори

2210 4347,00 грн. (чотири тисячі 

триста сорок сім грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 33196000-0 Аптечки 

першої медичної допомоги

2210 1900,00 грн. (одна тисяча 

дев'ятсот грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 -  22816000-3  

Папірці для нотаток

2210 93,00 (дев'яносто три грн. 00 коп.) без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22830000-7  Зошити 2210 43,60 (сорок три грн. 60 коп.) без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 33711900-6  Мило 2210 181,35 грн. (сто вісімдесят одна 

грн. 35 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39831200-8  Мийні 

засоби

2210 286,50 грн. (двісті вісімдесят 

шість грн. 50 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-
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ДК 021:2015 - 39831300-9  Засоби 

для миття підлоги

2210 211,32 грн. (двісті одинадцять 

грн. 32 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30197210-1  Теки-

реєстратори

2210 1528,00 грн.(одна тисяча п'ятсот 

двадцять вісім грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39811100-1  

Освіжувачі повітря

2210 209,16 грн. (двісті дев'ять грн. 16 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22993000-7  

Фоточутливі, термочутливі та 

термографічні папір та картон

2210 1024,00 (одна тисяча двадцять 

чотири грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

ДК 021:2015 - 18424400-1 

Рукавиці

2210 693,20 грн. (шістьсот дев'яносто 

три грн. 20 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39525800-6 

Ганчірки для прибирання

2210 1207,80 грн. (одна тисяча двісті 

сім грн. 80 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 22853000-4 Лотки 

для паперів

2210 380,95 грн. (триста вісімдесят грн. 

95 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30141200-1 

Настільні калькулятори

2210 760,98 грн. (сімсот шістьдесят 

грн. 98 коп.)

без проведення 

процедур

травень -

ДК 021:2015 - 39134000-0 

Комп’ютерні меблі

2210 24035,00 грн. (двадцять чотири 

тисячі тридцять п'ять грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

серпень -

ДК 021:2015 - 30197320-5 

Степлери

2210 519,00 грн. ( п'ятсот дев'ятнадцять 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 32552100-8 

Телефони

2210 2420,00 грн. (дві тисячі чотириста 

двадцять грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

липень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30237280-5 

Пристрої електроживлення

2210 13380,00 грн. (тринадцять тисяч 

триста вісімдесят грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

серпень -

ДК 021:2015 - 30216130-6 Сканери 

штрих-кодів

2210 6000,00 грн. (шість тисяч грн. 00 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30232110-8 Лазерні 

принтери

2210 19275,00 грн. (дев'ятнадцять 

тисяч двісті сімдесят п'ять грн. 00 

коп.)

без проведення 

процедур

липень -

ДК 021:2015 - 22900000-9 

Друкована продукція різна

2210 9430,00 грн. (дев'ять тисяч 

чотириста тридцять грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 - 09132000-3 Бензин 2210 25125,00 грн. (двадцять п'ять 

тисяч сто двадцять п'ять грн. 00 

коп.)

проведення 

допорогових 

закупівель на 

PROZORRO

лютий-

березень

-

ДК 021:2015 - 09211100-2 Моторні 

оливи

2210 725,00 грн. (сімсот двадцять п'ять 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

липень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 30192125-3 

Маркери

2210 357,60 грн. (триста п'ятдесят сім 

грн. 60 коп.)

без проведення 

процедур

липень-

грудень

-

ДК 021:2015 -30192130-1 Олівці 2210 191,20 грн. (сто дев'яносто одна 

грн. 20 коп.)

без проведення 

процедур

липень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39241200-5 Ножиці 2210 145,40 грн. (сто сорок п'ять грн. 

40 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 39292500-0 Лінійки 2210 57,60 грн. (п'ятдесят сім грн. 60 

коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 34322400-4 

Гальмові колодки 

2210 150,00 грн. (сто п'ятдесят грн. 00 

коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 34351100-3 

Автомобільні шини 

2210 3200,00 грн. (три тисячі двісті 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-липень -

ДК 021:2015 - 09210000-4  

Мастильні засоби

2210 270,00 грн. (двісті сімдесят грн. 

00 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 42913000-9 Оливні, 

бензинові та повітрозабірні 

фільтри

2210 170,70 грн. (сто сімдесят грн. 70 

коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

ДК 021:2015 -  34913000-0 Запасні 

частини різні

2210 800,00 грн. (вісімсот грн. 00 коп.) без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

Всього по 2210 369 941

ДК 021:2015 -  79713000-5 

Послуги з охорони об’єктів та 

особистої охорони

2240 25960,80 грн. (двадцять п'ять 

тисяч дев'ятсот шістьдесят грн. 80 

коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

ДК 021:2015 -  79711000-1 

Послуги з моніторингу сигналів 

тривоги, що надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації

2240 3847,56 грн. (три тисячі вісімсот 

сорок сім грн. 56 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 -  66512100-3 

Послуги зі страхування від 

нещасних випадків

2240 102,00 грн. (сто дві грн. 00 коп.) без проведення 

процедур

червень-

липень

-



ДК 021:2015 -  66516100-1 

Послуги зі страхування цивільної 

відповідальності власників 

автомобільного транспорту

2240 628,99 грн. (шістьсот двадцать 

вісім грн. 99 коп.)

без проведення 

процедур

червень-

липень

-

ДК 021:2015 -  64200000-8 

Телекомунікаційні послуги

2240 67149,35 грн. (шістьдесят сім 

тисяч сто сорок дев'ять грн. 35 

коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 -  72400000-4 

Інтернет-послуги

2240 4200,00 грн. (чотири тисячі двісті 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 -  50312000-5 

Технічне обслуговування і ремонт 

комп’ютерного обладнання

2240 24978,00 грн. (двадцять чотир и 

тисячі дев'ятсот сімдесят вісім 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 -  72267100-0 

Обслуговування програмного 

забезпечення

2240 31802,44 грн. (тридцять одна 

тисяча вісімсот дві грн. 44 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 50112000-3 Послуги 

з ремонту і технічного 

обслуговування автомобілів

2240 10880,00 грн. (десять тисяч 

вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

квітень, 

вересень-

жовтень

-

ДК 021:2015 -  50532000-3 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричної 

техніки, апаратури та супутнього 

обладнання

2240 5334,00 грн. (п'ять тисяч триста 

тридцять чотири грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

квітень-

серпень

-

ДК 021:2015 -  71314200-4 

Послуги з енергетичного 

менеджменту

2240 15000,00 грн. (п'ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

травень -

ДК 021:2015 -  45317000-2  Інші 

електромонтажні роботи

2240 27650,00 грн. (двадцять сім тисяч 

шістьсот п'ятдесят грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 -  72263000-6 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

2240 2772,00 грн. (дві тисячі сімсот 

сімдесят дві грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

червень-

серпень

-

ДК 021:2015 -  45312200-9 

Встановлення систем охоронної 

сигналізації

2240 60539,86 грн. (шістьдесят тисяч 

п'ятсот тридцять дев'ять грн. 86 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

ДК 021:2015 -  79131000-1 

Послуги з оформлення документів

2240 1830,00 грн. (одна тисяча вісімсот 

тридцять грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-квітень -

ДК 021:2015 -  72252000-6 

Послуги зі створення 

комп’ютерних архівів

2240 10083,00грн. (десять тисяч 

вісімдесят три грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

квітень-

серпень

-

Всього по 2240 292 758

ДК 021:2015 -  34980000-0 

Транспортні квитки

2250 1800,00 грн. (одна тисяча вісімсот 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

Всього по 2250 1 800

ДК 021:2015 -  80511000-9 

Послуги з навчання персоналу

2282 2888,00 грн. (дві тисячі вісімсот 

вісімдесят вісім грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

серпень

-

Всього по 2282 2 888

ДК 021:2015 - 09323000-9 

Централізоване опалення 

2271 154909,00 грн. (сто п'ятдесят 

чотири тисячі дев'ятсот дев'ять 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 65100000-4 Послуги 

з розподілу води та супутні 

послуги                                

2272 3178,00 грн. (три тисячі сто 

сімдесят вісім грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

ДК 021:2015 - 09310000-5 

Електрична енергія

2273 57695,00 грн. (п'ятдесят сім тисяч 

шістьсот дев'яносто п'ять грн. 00 

коп.)

без проведення 

процедур

січень-

грудень

-

Всього по 2270 215 782

ДК 021:2015 - 85321000-5 

Адміністративні соціальні послуги

2800 14892,00 грн. (чотиринадцять 

тисяч вісімсот дев'яносто дві грн. 

00 коп.)

без проведення 

процедур

березень-

грудень

-

Всього по 2800 14 892

ДК 021:2015 - 45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація

3132 1000000,00 грн. (один мільйон 

грн. 00 коп.)

без проведення 

процедур

січень-

вересень

діючий договір, 

відкриті торги 

здійснювались 

у 2016 року.

Всього по 3132 1 000 000

ДК 021:2015 - 85110000-3 Послуги 

лікувальних закладів та супутні 

послуги

2730 144085,00 грн. (сто сорок чотири 

тисячі вісімдесят п'ять грн 00 

коп.)

без проведення 

процедур

лютий-

грудень

-

Всього по 2730 144 085

ВСЬОГО 2 042 146

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2018 № 1.

_________

_______

(підпис)

М. П.

_________

_______

(підпис)

Секретар комітету з конкурсних 

торгів

___Н.В.Якименко___

__О.О.Петухова___

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

Голова комітету з конкурсних 

торгів


