
(Додаток 2, зі змінами від 25.10.2021)

Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі

Конкретна назва предмета закупівлі
Код згідно 

з КЕКВ (для 
бюджетних коштів)

Розмір бюджетного 
призначення за 

кошторисом або очікувана 
вартість предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі
Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6 7

ДК 021:2015 ”30197630-1 ” Папір для друку (офісний, А4) 2210 10 010.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”30190000-7”

Офісне устаткування та приладдя різне (ручки, олівці, 
коректори, скоби, скріпки, файли, канцелярські ножі, 
ножиці, маркери, біндери, кнопки канцелярські, папки-
реєстратори, степлери, антистеплери, діроколи, гумки, 
лінійки, папки на кнопці, фарба штемпельна, стругачка, 
органайзери, конверти, закладки, папір з клейким 
шаром, чинка, корзина для сміття тощо)

2210 13 436.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”22410000-7” Марки поштові 2210 4 900.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”30199230-1”
Конверти, поштові листівки та неілюстровані поштові 
листівки

2210 700.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39830000-9”
Продукція для чищення (засоби для миття підлоги, 
унітазу, засоби для чищення)

2210 180.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39812000-7”
Засоби полірувальні, креми та подібні препарати для 
догляду за дерев’яними меблями (засіб для меблів)

2210 325.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39811100-1” Освіжувачі повітря (в т.ч. рідкі та аерозолі) 2210 210.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”19640000-4”
Поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети для 
сміття)

2210 150.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”33760000-5”
Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і 
серветки

2210 2 520.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39520000-3” Готові текстильні вироби (серветки для прибирання) 2210 300.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39224300-1” Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя 2210 100.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”39831200-8”
Мийні засоби різні 
(у т.ч. мило рідке, туалетне мило та ін.)

2210 120.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”18424000-7” Рукавички (латексні, гумові та інш.) 2210 300.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020
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ДК 021:2015 "30237200-1" Комп'ютерні аксесуари та комплектуючі 2210 1 680.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "33740000-9"
Засоби для дезінфекції рук (Засоби захисту в рамках 
програми "Прискорення приватних інвестицій у 
сільське господарство")

2210 2 910.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 "33140000-3"
Маски захисні (Засоби захисту в рамках програми 
"Прискорення приватних інвестицій у сільське 
господарство")

2210 359.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”79993000-1”
Послуги з утримання, експлуатаційно-господарського, 
комунального обслуговування нежитлового будинку 

2240 4 680.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”75250000-3”
Послуги пожежних і рятувальних служб (цілодобове 
спостереження за системою пожежної сігналізації) 

2240 1 500.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50410000-2”
Послуги пожежних і рятувальних служб 
(обслуговування та ремонт пожежної сигналізації, у т.ч. 
АЗСВ "Тривожна кнопка" ) 

2240 1 800.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”79710000-4”
Охоронні послуги (спостереження засобами охоронної 
сигналізації, з реагуванням наряду поліції охорони)

2240 5 400.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”72410000-7” 
Інтернет-послуги (провайдер ДатаГруп), за 
користування каналом зв'язку та мережі Інтернет)

2240 21 600.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”64210000-1” 
Послуги стаціонарного і мобільного телефонного зв’язку 
та передачі даних (провайдери УкрТелеком, "Водафон-
Україна") 

2240 5 400.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50323000-5” 
Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних 
периферійних пристроїв (заправка та регенерація 
картриджів)

2240 2 840.00 
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”35111300-8” 
Вогнегасники (оплата послуг з перезарядки, 
комплектування засобів протипожежного захисту)

2240 480.00 
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50310000-1” 
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 
(у т.ч. комп'ютерної та орг.техники)

2240 5 600.00 
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”50410000-2”
Послуги з обслуговування систем кондиціювання, 
опалення, установки та повірки лічильників та т.і.

2240 4 000.00 
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”72260000-5”
Послуги з питань обслуговування програмного 
забезпечення (ПЗ "Афіна", БРИЗ-ПРО" "Ме.DOC" 
в т.ч. придбання ЕЦП)

2240 11 000.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”66510000-8” Послуги з добровільного страхування майна 2240 2 000.00
без використання електронної 

системи
жовтень 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”90510000-5”
Послуги з утилізації/видалення сміття 
(в т.ч. побутових відходів)

2275 1 200.00 
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020



ДК 021:2015 ”09323000-9” Послуги з теплопостачання (централізоване опалення) 2271 29 000.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”65100000-4”
Послуги з розподілу води та супутні послуги 
(водопостачання та водовідведення)

2272 3 000.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 ”09310000-5” Електрична енергія 2273 21 500.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603020

ДК 021:2015 “79110000-8”

Послуги з юридичного консультування та юридичного 
представництва (оплата послуг та відшкодування витрат 
адвокатів БВПД), в т.ч. послуг адвокатів-медіаторів по 
програмі відновлення для неповнолітніх, які є 
підозрюваними у вчиненні злочину

2240 8 309 600.00
без використання електронної 

системи
лютий 2021 КПКВК 3603030

Затверджено рішенням відповідальної особи від 25.10.2021 № 2

Відповідальний  за проведення процедур  закупівель                                                                                                                                                      О.Г. Єгоров


