
Реєстр закупівель Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації на 2016 рік 

№ 
1 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

(тис. грн.) 
Примітки 

1 
15.12.1 Вироби дорожні, шорно-седельні та упряж і подібні вироби, вироби 
шкіряні інші (папки) 

2210 0,5 

2 16.29.1 Вироби з деревини, інші 2210 6,00 

3 17.12.7 Папір і картон оброблені 2210 5,00 

4 
17.12.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (презентаційні 
пакети "Чернігівська область") ) 

2210 1,00 

5 
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (виготовлення презентаційних матеріалів 
папки,пакети, блокноти,буклети) 

2210 3,00 

6 
18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення банерів, 
дипломів, грамот) 

2210 11,50 
6 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (послуги з виготовлення банерів, 
дипломів, грамот) 2240 11,00 

7 19.20.2 Паливо рідинне та газ, оливи мастильні (бензин А-95) 2210 8,00 
7 22.29.2 Вироби з пластмаси чи інших матеріалів (ідентіфікатор-бейджик) 2210 2,00 

8 
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (покращення 
матеріально-технічної бази центрів з надання адміністративних послуг) 

2210 30,00 
8 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (покращення 
матеріально-технічної бази центрів з надання адміністративних послуг) 3110 70,00 

9 
26.20.4 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комплектуючі для 
комп'ютерної оргтехніки) 2210 2,90 

10 
32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, 
штемпельні подушечки (ручки для написання) 

2210 2,00 

11 35.11.1 Енергія електрична (оплата електроенергії) 2273 47,20 
12 35.30.1 Пара тагаряча вода (постачання теплової енергії) 2271 132,10 

13 
36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (водопостачання та 
водовідведення) 

2272 3,00 

14 
38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використання (вивезення, прийом та знешкодження смиття) 2240 2,00 



15 
4І.10.1 Послуги міжміського пасажирського залізничного транспорту 
(придбання залізничних квитків для забезпечення участі керівництва в офіційних 
заходах поза межами області) 

2240 9,50 

16 49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 2240 8,00 

17 
49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами(перевезення 
вантажним автотранспортом, послуги автокрану) 

2240 22,00 

18 
51.10.1 Послуги пасажирського повітряного транспорту (придбання авіаквитків 
для забезпечення участі керівництва в офіційних заходах поза межами країни) 

2240 22,00 

19 56.10.1 Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування 2240 45,00 

20 
56.29.2 Послуги їдалень (кава-брейк, підготовка демонстраційних та 
дегустаційних павільйонів з метою пропагування виробничих можливостей 
регіону) 

2240 26,50 

21 
58.11.1 Книжки друковані (виготовлення презентаційних матеріалів - оновлений 
каталог інвестиційних пропозицій області) 2210 56,50 

22 
58.11.5 Видавництво книжок за оплату чи на договірних засадах (виготовлення 
презентаційних матеріалів підприємств, буклетів, фотоальбому "Пізнай 
Чернігівщину") 

2240 25,00 

23 
58.12.1 Довідники та списки адресатів, друковані чи на фізичних носіях 
(виготовлення презентаційних матеріалів - оновлений каталог-довідник 
підприємств області) 

2240 20,00 

24 
58.14.1 Журнали та періодичні видання (підписка на статистичні довідники, 
бюлетені та періодичні видання з питань підприємництва) 2210 10,00 

25 

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (послуги з 
виготовлення виставкової експозиції, виготовлення друкованої продукці, 
висвітлення в місцевих ЗМІ, на веб-сайті облдержадміністрації питань надання 
адміністративних послуг) 

2240 54,00 

26 
58.29.2 Програмне забезпечення прикладне та на фізичних носіях (програмне 
забезпечення робочих місць адміністраторів, державних адміністраторів) 2240 10,00 

27 
58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним 
забезпеченням (супровід ПЗ "ІБ-рго") 2240 1,08 

28 
61.10.1 Послуги щодо передавання даних та повідомлень (стаціонарний 
телефонний зв'язок) 2240 27,00 

29 
62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних 
технологій (виготовлення інтерактивної карти інвестиційних пропозицій) 2240 50,00 



зо 

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою (послуги щодо програмного 
застосування ПЗ "ІБ-рго") 

2240 28,84 

31 
65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту(страхування автотранспорту 
та цивільноївідповідальності водія) 2240 3,00 

32 
65.12.4 Послуги щодо страхування майна відпожежі та інших небезпек 
(страхування орендованих приміщень в адмінбудівлі) 

2240 3,20 

33 

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг 
нерухомості (оренда приміщень в адмінбудівлі, послуги з тимчасового 
користування виставковою площею, оренда закритої необладнаної та обладнаної 
виставкової площі) 

2240 46,30 

34 73.11.1 Послуги рекламні, інші (оформлення зали) 2240 1,50 

35 
73.12.1 Послуги посередників щодо продажу рекламного місця (послуги з 
реклами) 

2240 6,00 

36 74.20.2 Послуги фотографічні спеціалізовані 2240 3,00 

37 74.30.1 Послуги щодо письмового та усного перекладів (послуги перекладача) 2240 9,50 

38 
74.90.1 Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та 
консультаційні (проведення навчальних семінарів, тренінгів з актуальних питань 
інвестиціного розвитку) 

2240 8,50 

39 82.99.1 Послуги комерційні допоміжні, інші 2240 3,00 

40 
74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н.в.і.у (надання коштів 
переможцям конкурсу "Кращий інвестиційний проект") 2240 19,00 

41 
91.03.1 Послуги, пов'язані з історичнимимісцями та будівлями й подібними 
туристистично привабливими об'єктами 2240 4,00 

42 
95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного обладнання (ремонт та 
технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки) 2240 4,78 

В с ь о г о , ^ г Г Ї Ї ? 7 ^ Г > X 864,40 X 

Директор Департаменту Ю.А.Свириденко 


