
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

Предмет закупівлі
Код 

КЕКВ

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Печатки круглі, штампи прямокутні

Код ДК 016:2010 - 22.29.2 «Вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у.».

Код ДК 021:2015 – 30190000-7 «Офісне устаткування 

та приладдя різне»

Періодичні видання

Код ДК 016:2010 – 58.13.1 «Газети друковані»

Код ДК 021:2015 – 22200000-5 «Газети»

Придбання марок, конвертів

Код ДК 016:2010 – 58.19.1 «Послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші»

Код ДК 021:2015 – 22410000-7 «Марки», 30199230-1 

«Конверти»

Придбання канцтоварів, паперу

Код ДК 016:2010 – 17.23.1 «Вироби канцелярські, 

паперові»

Код ДК 021:2015 - 30190000-7 «Товари 

канцелярські», 30197630-1 «Папір для друку»

Журнали та картки реєстраційні

Код ДК 016:2010 – 17.23.13 «Журнали реєстраційні, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, формуляри та 

інші канцелярські вироби, паперові чи картонні»

Код ДК 021:2015 – 22800000-8 «Паперові чи 

картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби»

Оренда приміщення

Код ДК 016:2010 – 68.20.1 "Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи взятої у лізинг 

нерухомості" 

Код ДК 021:2015 – 70210000-6 «Послуги з надання в 

оренду чи лізингу житлової нерухомості»

2240 1.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

квітень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2210 29410.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2210 4200.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

17000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

червень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2210 1545.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

травень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються

без проведення процедур закупівель на 2016 рік

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради

Код за ЄДРПОУ 40342628

Загальний фонд

2210 8500.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

травень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2210



Предмет закупівлі
Код 

КЕКВ

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Загальний фонд

Послуги зв’язку 

Код ДК 016:2010 – 61.10.1 «Послуги щодо 

передавання даних і повідомлень»

Код ДК 021:2015 – 64200000-8 «Телекомунікаційні 

послуги»

Послуги інтернету

Код ДК 016:2010 – 61.10.4 «Послуги зв’язку 

Інтернетом проводовими мережами»

Код ДК 021:2015 – 72400000-4 «Інтернет-послуги»

Обслуговування та ремонт офісної техніки

Код ДК 016:2010 – 95.11.1 «Ремонт комп’ютерів і 

периферійного устаткування»

Код ДК 021:2015 – 50312000-5 «Технічне 

обслуговування і ремонт комп’ютерного 

обладнання» 

Послуги з установки охоронної 

сигналізації  

Код ДК 016:2010 – 43.21.10 «Роботи 

електромонтажні»

Код ДК 021:2015 – 35121700-5 «Системи охоронної 

сигналізації»

М.Е.Doс системний супровід, 

консультативні послуги

Код ДК 016:2010 – 62.01.2 «Оригінали програмного 

забезпечення»

Код ДК 021:2015 – 72261000-2 «Послуги з 

обслуговування програмного забезпечення»

Страхування майна

Код ДК 016:2010 – 65.12.4 «Послуги щодо 

страхування майна від пожежі та інших небезпек»                                                                  

 Код  ДК 021:2015 - 66515200-5 «Послуги зі 

страхування майна»

Охорона приміщення

Код ДК 016:2010 – 80.20.1 «Послуги систем 

безпеки»

Код ДК 021:2015 – 79710000-4 «Охороні послуги»

Послуги програмної безпеки

Код ДК 016:2010 - 62.09.2 "Послуги у сфері 

інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н.в.і.у."

Код ДК 021:2015 48730000-4 "Пакети програмного 

забезпечення для забезпечення безпеки" 

Водопостачання

Код ДК 016:2010 – 36.00.1 «Вода природна»

Код ДК 021:2015 – 65100000-«Послуги з розподілу 

води та супутні послуги»

Ліміт 49+49=98 м
3 

2240 15194.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

вересень-

грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2272 1500.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

травень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 1000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

серпень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 5500.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

серпень-

грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 3000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

червень-липень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 1350.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 13000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

травень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 10000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

квітень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2240 6000.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

квітень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»



Предмет закупівлі
Код 

КЕКВ

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Загальний фонд

Електроенергія

Код ДК 016:2010 - 35.11.1 

«Електрична енергія»

Код ДК 021:2015 – 65300000-6 «Розподіл 

електричної енергії та супутні послуги»

Опалення

Код ДК 016:2010 – 35.30.12 «Постачання пари та 

горячої води трубопроводами»

Код ДК 021:2015 – 09323000-9 «Централізоване 

опалення»

Разом: 149200.00

Персональні комп’ютери

Код ДК 016:2010 – 26.20.11 «Машини 

автоматичного обробляння інформації переносні, 

масою не більше ніж 10 кг., зокрема лаптопи та 

ноутбуки; органайзери цифрові персональні та 

подібні комп’ютери»
Код ДК 021:2015 – 30213000-5 «Персональні 

комп’ютери»

Разом: 63220.00

Всього: 212420.00

Голова тендерного комітету Литвинов С.В.

Секретар тендерного комітету Сєрокурова Т.О.

Затверджений рішенням тендерного комітету  № 3 від 05.09.2016                                            

______________________________

___________________________

Спеціальний фонд

3110 63220.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2273 13500.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

квітень-грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»

2271 18500.00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

жовтень-

грудень

Вартість закупівлі не 

перевищує порогових 

показників, 

встановлених  ч. 1 ст. 2 

Закону України «Про 

публічні закупівлі»


