
РІЧНИЙ ПЛАН  

закупівель на 2018 рік 
 

Державного архіву Луганської області, 03494563  
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

  
Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних кла-

сифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)    

Код згідно з КЕКВ 

(для бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного приз-

начення за кошторисом 

або очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура закупі-

влі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

Код за ДК 

021:2015 

Назва 

коду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 
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головний спеціаліст-юрисконсульт           Я.О.Сілюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до річного плану  

закупівель на 2018 рік 
 

Державного архіву Луганської області, 03494563  
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)    

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного призна-

чення за кошторисом або 

очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

Код за ДК 

021:2015 

Назва коду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марки поштові 22410000-7  Марки 2210 692,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Конверти з маркою, файл для 

документів, фарба штемпель-

на 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 2210 5910,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Папір офісний ф. А4 22990000-6 Газетний папір, папір ручного вигото-

влення та інший некрейдований папір 

або картон для графічних цілей 

2210 16000,00 Допорогові 

закупівлі 

Лютий  

Папка на зав’язках Укр, шви-

дкозшивач картонний, папка 

Справа Укр, реєстратори 

22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя 2210 6920,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Картон палітурний 22990000-6 Газетний папір, папір ручного вигото-

влення та інший некрейдований папір 

або картон для графічних цілей 

2210 11000,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Нитка д/прош документів б/п 19430000-9 Пряжа та текстильні нитки з натураль-

них волокон 

2210 915,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Стіл письмовий 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та 

книжкові шафи 

2210 2400,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Крісло офісне 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і 

частини до них 

2210 2400,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Періодичні видання 

(«Довідник кадровика» + 

«Довідник кадровика.    

Спецвипуск», «Держслужбо-

вець», «Діловодство та доку-

ментообіг», «Бухгалтерія: 

Бюджет» + «Зарплата та кад-

рова справа» + «Новий бю-

джетний облік», «Українсь-

кий історичний журнал», 

«Голос України», «Урядовий 

кур’єр», 

«Офіційний вісник Президен-

та України», «Офіційний віс-

ник України») 

22210000-5 Газети 2210 22325,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Всього по КЕКВ 2210 68 562,00 



Оренда приміщення 70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості 

2240 124520,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Телекомунікаційні послуги 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та пере-

дачі даних 

2240 2208,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Послуги з передавання даних 

і повідомлення (Інтернет) 

72410000-7 Послуги провайдерів 2240 3420,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Заправка картриджа 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки 

2240 9138,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Послуги з перевезення та 

захоронення твердих побуто-

вих відходів 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям 

2240 462,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Публікації в газету 79810000-5 Друкарські послуги 2240 213,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Вартість приймання перед-

плати на періодичні видання 

64110000-0 Поштові послуги 2240 32,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Всього по КЕКВ 2240 139 993,00 

Оплата теплопостачання 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продук-

ція 

2271 94500,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Всього по КЕКВ 2271 94 500,00 

Оплата водопостачання 65110000-7 Розподіл води 2272 5100,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Всього по КЕКВ 2272 5 100,00 

Оплата електроенергії 

 

09310000-5 Електрична енергія 2273 62700,00 Без процедури 

закупівлі 

Протягом року  

Всього по КЕКВ 2273 62 700,00 
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