
ЗАТВЕРДЖЕНО

Н аказ М іністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.03.2016 №490

Додаток до річного плану закупівель 
на 2017 рік (із змінами)

К онкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класиф ікаторів 

предмета 
закупівлі (за 

наявності)

Код
згідно
КЕКВ
(для

бюджети

Розмір бюджетного 
призначення за 
кош торисом або 

очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

О рієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

П римітки

К анцелярські товари  (марки, 
ватм ан , зош ити,папір, папки, 
конверти ,папір сірий А- 
4,бухгалтерські та  ік .бланки, скоби, 
и ш ш г а ...... . -

код за ДК 021 : 
2015-30192700-8 
канцелярські 
товари

2210 47000,00 грн. (сорок 
сім тисяч  гривень 00 
коп.) з ПДВ

Допорогова
закуп івля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кош ти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Книжки, брошури, рекламні проспекти 
та подібні матеріали, друковані, інші 
(підручники, книжки,схеми,довідки)

код за ДК 021 : 
2015 -22100000-1 
Друковані книги, 
брошури та 
проспекти

2210 30000,00 грн. 
(тридцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Відділ пропоганди та екоосвіти; 
КПКВ 2401160 кошти загального 
фонду Державного бюджету

Дипломи, свідоцтва, посвідчення, 
грамоти та інші

код за ДК U21 : 
2015 - 22450000-9 
- друкована 
продукція 3 
елементами 
захисту

2210 5000,00 грн. (п'ять 
тисяч гривень 00 коп.) 
з ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Відділ екологічної освітньо- 
виховної роботи; КПКВ 2401160 
кошти загального фонду 
Державного бюджету

Журнали та періодичні видання 
друковані (журнал "Природа Карпат" та 
ін.)

код за ДК 021 : 
2015 - 22210000-5 
- газети

2210 20000,00 грн. 
(двадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Редакційно-видавничий відділ 
наукових та науково-популярних 
видань; КПКВ 2401160 кошти 
загального фонду Державного 
бюджету

Препарати фармацевтичні, інші 
(аптечки)

код за ДК 021 : 
2015 - 33196000-0 
- аптечки першої 
медичної 
допомоги

2210 2000, 00 грн. (дві 
тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Служба охорони праці; КПКВ 
2401160 кошти загального фонду 
Державного бюджету



Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними 
продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила (шпаклівки, 
розчинники)

код за ДК 021 : 
2015 -44800000-8 
фарби, лаки, 
друкарська фарба 
та мастики

2210 12125,00 грн. 
(дванадцять тисяч сто 
двадцять п'ять 
гривень 00 коп.) 3 
ПЛВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Будівельні матеріали, обладнання, 
інвентар та інструменти для 
господарської діяльності та 
блат o v c t d o i o  тепитопії

код за ДК 021 : 
2015 -44111000-1- 
Будівельні 
матеиіали

2210 40000,00 грн. (сорок 
тисяч гривень 00 коп.) 
зП Д В

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Будівельні матеріали, обладнання, 
інвентар та інструменти для 
господарської діяльності та 
благоустрою території

код за ДК 021 : 
2015 -44111000-1- 
Будівельні 
матеріали

2210 24905,00 грн. 
(двадцять чотири 
тисячі дев'ятсот п'ять 
гривень 00 коп.) 3 
n n R

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Кухонне приладдя (посуд, ложки, 
виделки, графіни, підноси та інше)

код за ДК 021 : 
2015 -39220000-0 
Кухонне
приладдя, товари 
для дому та 
господарства і 
приладдя для 
закладів 
громадського

2210 5000,00 грн. (п'ять 
тисяч гривень 00 коп.) 
зП Д В

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального фонду 
Державного бюджету

М отокоса для прибиранн території код за Д К 021 : 
2015- 16310000-1 
К осарки

2210 3000,00 грн. (три 
тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Без
застосування
процедур

Червень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кош ти спеціального 
фонду Державного бюджету

Мітли та щітки, мило, засоби мийні та 
засоби для чищення

код за ДК 021 : 
2015 -39224000-8 
Мітли, щітки та 
інше господарське 
приладдя; 
39830000-9 - 
Продукція для

2210 3570,00 грн. (три 
тисячі п'ятсот 
сімдесята гривень 00 
коп.) з ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні, лампи дугові; Пристрої 
електромонтажні (розетки, вимикачі)

код за ДК 021 : 
2015 -31531000-7 
Лампи; 31214140- 
2 - Вимикачі

2210 5000,00 грн. (п'ять 
тисяч гривень 00 коп.) 
з ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти спеціального 
фонду Державного бюджету



Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та 
сполуки неорганічні

код за ДК 021 : 
2015 -24311000-7- 
Хімічні елементи, 
неорганічні 
кислоти та 
с п о л ' . ' і л ; . . . .

2210 2500,00 грн. (дві 
тисячі п'ятсот гривень 
00 коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Лабораторія екологічного 
моніторингу;КПКВ 2401160 
кошти загального фонду 
Державного бюджету

Машини обчислювальні, частини та 
приладдя до них (ББЖ, жорсткий диск, 
DVD-дисковод, картриджі)

код за ДК 021 : 
2015 -30237000-9 
Частини, 
аксесуари та 
приладдя до 
.комлііахрлш .

2210 10000,00 грн. (десять 
тисяч гривень 00 коп.) 
з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Відділ науково-дослідної роботи 
та сталого розвитку; КПКВ 
2401160 кошти загального фонду 
Державного бюджету

Машини обчислювальні, частини та 
приладдя до них (ББЖ, жорсткий диск, 
DVD-дисковод, картриджі)

код за ДК 021 : 
2015 - 30237000-9 
Частини, 
аксесуари та 
приладдя до 
лшмхііклтепів________ . . .

2210 12500,00 грн. 
(дванадцять тисяч 
п'ятсот гривень 00 
коп.) з ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Відділ науково-дослідної роботи 
та сталого розвитку; КПКВ 
2401160 кошти загального фонду 
Державного бюджету

Корми готові для
сільськогосподарських тварин, крім 
крупки та г ранул з люцерни

код за ДК 021 : 
2015 - 15711000-5 
Корм для риб

2210 70000,00 грн. 
(сімдесять тисяч 
гривень 00 коп.) 3
пдв

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Відділ державної охорони 
природно-заповідного фонду; 
КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного

Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, 
зубчасті передачі, елементи механічних 
передач, інші ( запчастини до бензопил)

код за ДК 021 : 
2015 -42675100-9 
Частини 
ланцюгових пил

2210 20000,00 грн. 
(двадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПЛВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні код за ДК 021 : 
2015 -09130000-9 
Нафта і дистиляти

2210 199500,00 грн. (сто 
дев'яносто дев'ять 
тисяч п'ятсот гривень 
00 копЛ з ПЛВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Т ранспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального та спеціального фонду 
Леожавного бюджету

Вальниці/підш ипники, зубчасті 
колеса, зубчасті передачі, елементи 
механічних передач, інш і( 
автомобільні запчастини)

код за ДК 021 : 
2015-34330000-9 
Запасні частини 
до вантаж них 
транспортних 
засобів, фургонів 
та  легкових 
автомобілів

2210 30000,00 грн. 
(тридцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3
пдв

Без
застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Т ранспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кош ти 
загального та  спеціального 
фонду Державного бюджету



(

В альниці/підш ипннки, зубчасті 
колеса, зубчасті передачі, елементи 
механічних передач, інші( 
автомобільні запчастини)

код за Д К 021 : 
2015-34330000-9 
Запасні частини 
до вантаж них 
транспортних 
засобів, фургонів 
та легкових 
автомобілів

2210 45700,00 грн. (сорок 
п’я ть  тисяч сімсот 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Допорогова
закуп івля

Березень 2017 Т ранспортно-енергетична 
дільниця: КПКВ 2401160 кош ти 
загального та  спеціального 
фонду Державного бюджету

Акумулятори електричні та частини до 
них

код за ДК 021 : 
2015 -31440000-2 
Акумуляторні 
батаоеї

2210 4800,00 грн. (чотири 
тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 3 
ПЛВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Т ранспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального фонду Державного 
бюджету

Шини та камери Гумові нові код за ДК 021 : 
2015 -34350000-5 
Шини для 
транспортних 
засобів великої та 
малої тоннажності

2210 28000,00 грн. 
(двадцять вісім тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального та спеціального фонду 
Державного бюджету

Послуги щодо страхування життя код за ДК 021 : 
2015 -66511000-5 - 
Послуги зі 
страхування

2240 3500,00 грн. (три 
тисячі п'ятсот гривень 
00 коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти загального 
фонду Державного бюджету

Послуги щодо страхування, не пов'язані 
зі страхуванням життя, інші (цивільно- 
правова відповідальність)

код за ДК 021 : 
2015 - 66510000-8 
Страхові послуги

2240 20000,00 грн. 
(двадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального та спеціального фонду 
Державного бюджету

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(медичний огляд водіїв)

код за ДІ< 021 : 
2015 - 85140000-2 
- Послуги у сфері 
охорони здоров’я 
.пізні . .

2240 4000,00 грн. (чотири 
тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального фонду Державного 
бюджету

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів

код за ДК 021 : 
2015 - 50112000-3 
Послуги 3 
ремонту і 
технічного 
обслуговування

2240 5700,00 грн. (п'ять 
тисяч сімсот гривень 
00 ко п .) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного 
бюджету



( (

Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання 
(перезарядка картриджів)

код за ДК 021 : 
2015 - 50310000-1 • 
Технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки

2240 11000,00 грн. 
(одинадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання 
(перезарядка картриджів)

код за ДК 021 : 
2015 - 50310000-1 
Технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
т е х ш к п

2240 11000,00 грн. 
(одинадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3
пдв

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, 
н. в. і. у.

код за ДК 021 : 
2015 - 71621000-7' 
Послуги 3 
технічного аналізу 
чи консультаційні 
Л О Г Л У Ш ....................

2240 10000,00 грн. (десять 
тисяч гривень 00 коп.) 
з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Відділ бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності; КПКВ 
2401160 кошти спеціального 
фонду Державного бюджет)'

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (телефонний зв'язок)

код за ДК 021 : 
2015 -64210000-1 
Послуги 
телефонного 
зв’язку та 
передачі даних

2240 10000,00 грн. (десять 
тисяч гривень 00 коп.) 
з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального та спеціального фонду 
Державного бюджету

Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами

код за ДК 021 : 
2015 - 72411000-4 ■ 
Постачальники 
Інтепнет-послуг

2240 7350,00 грн. (сім 
тисяч триста 
п'ятдесять гривень 00 
коп.4) з ПЛВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального фонду Державного 
бюджету

Послуги щодо виготовлення технічної 
документації, експертних висновків 
тощо

код за ДК 021 : 
2015 - 71250000-5 
Архітектурні, 
інженерні та 
геодезичні 
nocnvrw

2240 90000,00 грн. 
(дев'яносто тисяч 
гривень 00 коп.) 3
пдв

Допорогова
закупівля

Березень 2017 КПКВ 2401 160 кошти 
спеціального фонду Державного 
бюджету



Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів

код за ДК 021 : 
2015 - 90513000-6 
Послуги 3 
поводження із 
безпечними 
сміттям і 
відходами та їх 
-ута.ги.за! - .  _______ ...

2240 2000,00 грн (дві 
тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти спеціального 
фонду Державного бюджету

Послуги сторонніх фахівців код за ДК 021 : 
2015 -98390000-3 
Інші послуги

2240 161000,00 грн (сто 
шістдесять одна 
тисяча гривень 00 
копЛ з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Послуги сторонніх фахівців код за ДК 021 : 
2015 -98390000-3 
Інші послуги

2240 10750,00 грн. (десять 
тисяч сімсот 
п'ятдесята гривень 00 
коп.) з ПЛВ

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Господарський відділ; КПКВ 
2401160 кошти загального та 
спеціального фонду Державного 
бюджету

Вугілля кам'яне код за ДК 021 : 
2015 -09111100-1 
Вугілля

2275 170000,00 грн. (сто 
сімдесята тисяч 
гривень 00 коп.)

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Транспортно-енергетична 
дільниця; КПКВ 2401160 кошти 
загального та спеціального фонду 
Лепжавного бюджету

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм невіднесені до 
заходів розвитку (навчання по техніці 
безпеки керівників установ)

код за ДК 021 : 
2015 - 80511000-9 
Послуги 3 
навчання 
neni-OHH.HV

2282 4000,00 грн. (чотири 
тисячі гривень 00 
коп.) з ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти загального 
фонду Державного бюджету

Машини обчислювальні, частини та 
приладдя до них (комп'ютери)

код за ДК 021 : 

2015 -30230000-0 
Комп’ютерне 
обладнання

3110 15000,00 грн 
(п'ятнадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3
шш_

Допорогова
закупівля

Березень 2017 Відділ науково-дослідної роботи 
та сталого розвитку; КПКВ 
2401160 кошти спеціального 
Аонду Лепжавного бюджету

Капітальний ремонт інших об'єктів 
(господарським методом (мости))

код за ДК 021 : 

2015 -45453000-7 
Капітальний 
ремонт і
.ш л д іш іш ія  _  .

3132 25000,00 грн. 
(двадцять п'ять тисяч 
гривень 00 коп.) 3 
ПДВ

Без застосування
процедур
закупівель

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного 
бюджету



( (

Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт 
інших об'єктів

код за ДК 021 : 
2015 - 71242000-6 
- Підготовка 
проектів та 
ескізів, 
оцінювання

3132 20000,00 грн. 
(двадцять тисяч 
гривень 00 коп.) 3
пдв

Допорогова
закупівля

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного
бюджету

Реконстррукія та реставрація інших 
об'єктів

код за ДК 021 : 
2015 -71320000-7 
Послуги 3 
інженерного
І Щ С Н Ж Т У В И Ш І І І

3142 40000,00 грн. (сорок 
тисяч гривень 00 коп. 
) з ПДВ

Допорогова
закупівля

fS,

Березень 2017 КПКВ 2401160 кошти 
спеціального фонду Державного 
бюджету

М.І. Гречук

О.С. Можжерова

Затверджено на засіданні тендерного комітету 02.06.2

Голова тендерного комітету

Сектетар тендерного комітету


