
   

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)  

станом на 16.11.2017 

Державного архіву  Вінницької області, 03494244 

 
 

№ 

з/п 

Конкретна назва предмета закупівлі Коди 

відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі (за 

наявності) 

Код  КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення  за кошторисом 

або очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура закупівлі Орієнтовн

ий початок 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2   3 4 5 6 7 

1. 

  
Всього по КЕКВ 2210, предмети, обладнання, матеріали та інвентар, 

в тому числі: 

  2210 100,0 Сто тисяч грн. 00 

коп. 

      

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (Картриджі з 

тонером), (тонер для принтерів та ксероксів) 

ДК 021-2015 - 

30125100-5 
2210 2,8 Дві тисячі вісімсот 

грн. 00 коп. 

допорогові 

закупівлі  

(звіт про укладений 

договір) 

Березень 

2017 р. 

 

  Частини, аксесуари та приладдя до комп’ютерів ДК 021:2015 – 

30237000-9 
2210 10,0 Десять тисяч грн. 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

Жовтень 

2017 р. 
 

 Вироби канцелярські паперові (Папір ксероксний, факс-папір, блокноти, 

папки, швидкозшивачі, щоденники, календарі,  бланки, інші вироби) 

ДК 021:2015- 

22800000-8 
2210 14,7 Чотирнадцять тисяч 

сімсот грн. 00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

Квітень – 

Грудень 

2017 р. 

 

 Фарби та лаки інші, та пов'язана з ними продукція  ДК 021:2015 - 

44800000-8 
2210 0,4 Чотириста грн. 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

договір) 

Жовтень 

2017 р. 

 

  Фарба штемпельна ДК 021:2015 - 

30192110-5 
2210 0,2 Двісті грн. 00 коп. допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

договір) 

Травень –

Грудень 

2017 р. 

 

 Коробки архівні ДК 021:2015 - 

30193700-5  
2210 10,0 Десять тисяч грн.  

00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

Жовтень 

2017 р. 

 

  Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не 

з'єднані з іншими матеріалами, інші пластмасові вироби (папки, 

гребінки, обкладинки, файли, лінійки, підставки під календар) 

ДК 021:2015- 

30197000-6 
2210 1,0 Одна тисяча грн 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

договір) 

Квітень – 

Грудень 

2017 р. 

 

  Вироби з недорогоцінних металів, інші, (дироколи, степлера, скріпки, 

скоби  та інше) 

ДК 021:2015 – 

30197000-6 
2210 1,0 Одна тисяча грн 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

договір) 

Квітень – 

Грудень 

2017 р. 

 

  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (скоч та стрічка ізоляційна, стрічка 

пакувальна клейка) 

ДК 021:2015 -

44423000-1 
2210 0,5 П’ятсот грн. 00 коп. допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

договір) 

Квітень – 

Грудень 

2017 р. 

 

  Клеї  (клеї різні) ДК 021:2015- 

24910000-6 
2210 0,8 Вісімсот грн. 00 

коп. 

допорогові 

закупівлі 

(звіт про укладений 

Квітень – 

Грудень 

2017 р. 

 












