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Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДК 021:2015 "30190000-7" 
Офісне устаткування та приладдя різне (Папір для друку, ручки для 

писання, олівці, конверти)
КЕКВ 2210

19940,00

без використання електронної 

системи
січень 2020

ДК 021:2015 "22410000-7" Марки (Марки поштові) КЕКВ 2210
12260,00

без використання електронної 

системи червень 2020

ДК 021:2015 "22450000-9"

Друкована продукція з елементами захисту ( друкована продукція на 

замовлення)
КЕКВ 2210

3000,00

без використання електронної 

системи січень 2020

ДК 021:2015 "22210000-5" Газети (періодичні виданя)
КЕКВ 2210

4800,00
без використання електронної 

системи листопад 2020

40000,00

ДК 021:2015 "64210000-1" Послуги телефонного зв’язку та передачі даних КЕКВ 2240 х 28920,00 звіт про укладений договір

січень 2020

ДК 021:2015 "70220000-9"
Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості (Оренда 

нерухомого майна, що належить до державної власності)
КЕКВ 2240 х 965,00

без використання електронної 

системи

січень 2020

ДК 021:2015 "79710000-4"

Охоронні послуги (Послуги зі спостереження за пожежною сигналізацією 

та технічного обслуговування протипожежного обладнання, послуги з 

охорони об'єктів  та спостереження за ручними системами тривожної 

сигналізації)

КЕКВ 2240 х 67914,72 звіт про укладений договір

січень 2020

ДК 021:2015 "99999999-9"
Не визначено (Відшкодування експлуатаційних послуг, пов'язаних з 

утриманням будинку та прибудинкової території)
КЕКВ 2240 х 151496,16

без використання електронної 

системи
січень 2020

ДК 021:2015 "66510000-8" Страхові послуги (Послуги зі страхування майна) КЕКВ 2240 834,12
без використання електронної 

системи
травень 2020

ДК 021:2015 "50310000-1"

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Технічне 

обслуговування та ремонт обладнання, послуги з перезарядки картриджів, 

тонерів)

КЕКВ 2240 х 9000,00
без використання електронної 

системи
січень  2020

ДК 021:2015 "79110000-8"
Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва 

(Послуги адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги)
КЕКВ 2240 х

1800000,00

без використання електронної 

системи
січень 2020

ДК 021:2015 "72260000-5" Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням  (1С) КЕКВ 2240 х 20150,00
без використання електронної 

системи січень 2020

ДК 021:2015 "48420000-8"

Пакети програмного забезпечення для адміністративно-господарського 

управління та пакети утиліт для розробки програмного забезпечення 

(М.Е.DOC)

КЕКВ 2240

1700,00

без використання електронної 

системи

грудень 2020

ДК 021:2015 "72310000-1" Послуги з обробки даних ( послуги ЕЦП) КЕКВ 2240
350,00

без використання електронної 

системи
березень 2020

ДК 021:2015 "72610000-9"

Послуги з компютерної підтримки КЕКВ 2240 х
10800,00

без використання електронної 

системи
вересень 2020

ДК 021:2015 "60140000-1"  Нерегулярні пасажирські перевезення
КЕКВ 2240

33110,00

без використання електронної 

системи
лютий 2020

2125240,00

ДК 021:2015 "99999999-9" Не визначено (Відшкодування витрат  за теплопостачання ) КЕКВ 2271 х
38694,00

без використання електронної 

системи січень 2020

ДК 021:2015 "09320000-8" Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Теплопостачання) КЕКВ 2271 х
21306,00

без використання електронної 

системи січень 2020

Всього по КЕКВ 2240

Додаток до річного плану  закупівель

на 2020 рік
Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

 код згідно з ЄДРПОУ  39748330

Всього по КЕКВ 2210



60000,00

ДК 021:2015 "99999999-9" Не визначено (Відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення ) КЕКВ 2272 х
3449,28

без використання електронної 

системи
січень 2020

ДК 021:2015 "65110000-7" Розподіл  води (Водопостачання) КЕКВ 2272 х 306,80
без використання електронної 

системи січень 2020

ДК 021:2015 "90430000-0" Послуги з відведення стічних вод (водовідведення) КЕКВ 2272 х 33,92
без використання електронної 

системи
січень 2020

3790,00

ДК 021:2015 "99999999-9" Не визначено(Відшкодування витрат за постачання електроенергії) КЕКВ 2273 х 160250,00
без використання електронної 

системи
січень 2020

160250,00

Затверджено рішенням відповідальної особи від 23 березня 2020 р. № 03

Відповідальна особа за проведення закупівель Лантікова Ж.М.  

Всього по КЕКВ 2271

Всього по КЕКВ 2272

Всього по КЕКВ 2273






