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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        

Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України  15 

вересня 2014 року №1106 

Код КЕКВ (для бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Орієнтовний початок проведення 
процедури закупівлі

ДК 016:2010 08.11.3 Крейда (крейда шкільна) 
ДК 021:2015 449220 Крейда та доломіт

-222,89 гривень  (без ПДВ) Двісті 
двадцять дві гривні 89 копійки (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 13.92.2 Вироби текстильні 
готові, інші (губки д/миття посуду, ганчірка д/ 
миття підлоги, салфетки д/полірування) ДК 
021:2015 39224 Мітли, щітки та інше 
господарське приладдя

-4469,50 гривень(без ПДВ) 
Чотириста сорок шість тисяч 
дев'ятсот пятдесят гривень 50 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 14.12.3 Одяг робочий, інший 
(рукавиці х/б) ДК 021:2015  18141 Робочі 
рукавиці

-100,00 гривень (без ПДВ) Сто 
гривень 00 копійок  (без ПДВ)

ДК 016:2010 16.29.1 Вироби з деревини, інші  
(швабра, дошки оброблені) ДК 021:2015 
39221 Кухонне приладдя

-1260,00 гривень  (без ПДВ) Одна 
тисяча гривень 60 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 17.12.2 Серветки паперові 
туалетні, серветки для обличчя, рушники, 
скатертини-серветки, целюлозна вата й 
полотна з целюлозних волокон (серветки 
паперові) ДК 021:2015 33764 Паперові 
серветки

-270,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
сімдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 17.22.1 Папір побутовий і 
туалетний та паперова продукція (туалетний 
папір) ДК 021:2015 33761 Туалетний папір

-200,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
гривень 00 копійок (без ПДВ)
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ДК 016:2010 17.23.1Вироби канцелярські, 
паперові (ватман, зошит (24, 48., 96 арк)., 
кольоровий папір, папір, папір А3, папір 
д/факсу, папка швидкошивач картона, папка 
"д/справ") ДК 021:2015 22830 Зошити

-5555,00 гривень  (без ПДВ) П'ять 
тисяч п'ятсот пятдесят п'ять 

гривень 00 копійок (без ПДВ) 

ДК 016:2010 19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні (бензин) ДК 021:2015 09132 
Бензин

-5750,00 гривень  (без ПДВ) П'ять 
тисячь сімсот п'ятдесят гривень 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 20.13.2 Оксиди, гідроксиди і 
пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їхні 
неорганічні солі (сода кальцинована) ДК 
021:2015 24311 Хімічні елементи, неорганічні 
кислоти та сполуки

-6000,00 гривень(без ПДВ) Шість 
тисяч гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 20.30.1 Фарби та лаки на основі 
полімерів (коректор, фарба штемпельна, 
фарба "гуашь", фарба різного кольору) ДК 
021:2015 30192 Офісне приладдя

-5626,43 гривень  (без ПДВ) П'ять 
тисяч шістсот двадцять шість 
гривень 43 копійки (без ПДВ)

ДК 016:2010 20.30.2 Шпаклівки малярські, 
суміші невогнетривкі для підготовлення 
поверхонь фасадів, внутрішніх стін будівель, 
підлоги, стель тощо (алебастр, шпаклівка 
(фінішна, стартова), піна монтажна) ДК 
021:2015 44831 Мастики, шпаклівки, замазки

-3550,00 гривень (без ПДВ) Три 
тисячі п'ятсот пятдесят гривень 00 

копійок (без ПДВ) 

ДК 016:2010 20.41.3 Мило, засоби мийні та 
засоби для чищення (білизна, відбілювач 
д/білизни, засіб д/миття унітазів "Доместос" 
1л, засіб д/миття вікон, засіб д/миття підлоги, 
засіб д/миття раковин, мило господарче, мило 
туалетне, засіб д/миття посуду, рідке мило з 
дозатором) ДК 021:2015 24455Дезинфекційні 
засоби

-11210,00 гривень (без ПДВ) 
Одинадцять тисяч двісті десять 

гривень 00 копійок
 (без ПДВ) 
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ДК 016:2010 20.41.4 Препарати пахучі, воски 
та інші засоби для чищення (ополіскувачь 
д/білизни, засіб чистящій "Гала", пральний 
порош руч., пральний порош авт.) ДК 
021:2015 39831 Засоби для прання і миття

-8975,00 гривень (без ПДВ) Вісім 
тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять 
гривень 00копійок (без ПДВ) 

ДК 016:2010 20.42.1 Парфуми та косметичні 
засоби (шампунь) ДК 021:2015 33711 
Парфуми та засоби гігієни

-125,00 гривень (без ПДВ)  Сто 
двадцять п'ять гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 20.52.1 Клеї    (клей ПВА, клей 
шпалерний ) ДК 021:2015 24910 Клеї -75,00 гривень (без ПДВ) Сімдесят 

п'ять гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 20.59.5 Продукти хімічні 
різноманітні (дез.засіб "Жавель", колгон, ) ДК 
021:2015 24455 Дезинфекційні засоби

-7250,00 гривень (без ПДВ)Сім 
тисяч двісті пятдесят гривень 00 

копійок  (без ПДВ)

ДК 016:2010 22.19.6 Предмети одягу та 
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) (рукавиці 
гумові) ДК 021:2015 19510 Гумові вироби

-750,00 гривень (без ПДВ) Сімсот 
п'ятдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 22.22.1 Тара пластмасова, інша 
(твідро пл., мішкид/сміття, баки д/сміття) ДК 
021:2015 19520 Пластмасові вироби

-4525,00 гривень (без ПДВ) Чотири 
тисячі п'ятсот двадцять п'ять 
гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 22.29.2 Вироби пластмасові інші, 
н.в.і.у. (папка швидкошивач пл., папка 
накопичувач, скотч, совки різні, грандбукса, 
катріджі на унітаз, ремкомплект, файли, 
тремпель) ДК 021:2015 19520 Пластмасові 
вироби

-1800,00 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча вісімсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 23.13.1 Посуд столовий і 
кухонний, для туалетних кімнат, 
контор/офісів, оздоблення приміщень і 
подібний посуд (склянка) ДК 021:2015 39221 
Кухонне приладдя

-1700,00 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча сімсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)
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ДК 016:2010 23.41.1Вироби господарські та 
декоративні керамічні (тарілки мілки та 
глибокі) ДК 021:2015 39221 Кухонне 
приладдя

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисяч гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 25.71.1 Вироби ножові та столові 
прибори ДК 021:2015 39223 Ложки, виделки

-19450,00 гривень (без ПДВ) 
Дев'ятнадцять тисяч чотириста 

пятдесят гривень 00 копійок (без 
ПДВ)

ДК 016:2010 25.72.1 Замки та завіси (замки 
різні) ДК 021:2015 44521 Навісні та врізні 
замки різні

-1050,00 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча пятдесят гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 25.93.1 Вироби з дроту, ланзюги 
та пружини (скрепки, цвяхи) ДК 021:2015 
30197 Дрібне канцелярське приладдя

-17,00 гривень (без ПДВ) 
Сімнадцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 25.94.1 Вироби кріпильні та 
ґвинтонарізні (набір свердл, саморізи, 
ширупи, дюпеля, гаки д/одежи, гвинт) ДК 
021:2015 44531 Кріпильні деталі з наріззю

-3850,00 (без ПДВ)Три тисячі 
вісімсот пятдесят гривень 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 25.99.2 Вироби з недорогоцінних 
металів, інші (степлер, стенди демонстраціїні, 
ручки д/двер., захисні решітки д/батарей) ДК 
021:2015 30191 Офісне устаткування, крім 
меблів

-21920,00 гривень (без 
ПДВ)Двадцять одна тисяча 

дев'ятсот двадцять гривень 00 
копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 27.33.1  Пристрої 
електромонтажні (розетки електричні) ДК 
021:2015 31224 З’єднувачі та контактні 
елементи

-250,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
п'ятдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 27.40.3 Лампи та світильники, 
інші (лампочкі 60 Вт, 100Вт, лампи д/свет.) 
ДК 021:2015 31500 Освітлювальне 
обладнання та електричні лампи

-3475,00 гривень (без ПДВ) Три 
тисячі чотириста сімдесят п'ять 
гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 28.15.1 Вальниці/підшипники 
кулькові чи роликові (вижимний підшипник, 
колесо на тачку) ДК 021:2015 34324 Колеса, 
частини та приладдя до них

-230,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
тридцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)
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ДК 016:2010 29.31.2 Устатковання 
електричне, інше, до моторних транспортних 
засобів і його частини (електроди, стартер) 
ДК 021:2015 31223 Лампові патрони

-1837,50 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча вісімсот тридцять сім 
гривень 50 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 32.91.1 Мітли та щітки (мітла, 
щітки, віник, віник пласт., пензли ) ДК 
021:2015 37821 Пензлі для малювання

-13,00 гривень (без ПДВ) 
Тринадцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 32.91.1 Мітли та щітки (мітла, 
щітки, віник, віник пласт., пензли )  ДК 
021:2015 39224 Мітли, щітки та інше 
господарське приладдя

-210,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
десять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 32.99.1 Убори наголовні захисні; 
ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та нумерування; 
стрічки до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки (класні дошки, маркери, ручка 
кулькова, стержень) ДК 021:2015 30192 
Офісне приладдя

-320,00 гривень (без ПДВ) Триста 
двадцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 32.99.5 Вироби, інші, н.в.і.у. ДК 
021:2015 37414 Термоконтейнери -1250,00 гривень (без ПДВ) Одна 

тисяча двісті пятдесят гривень 00 
копійок (без ПДВ)
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ДК 016:2010 58.14.1 Журнали та періодичні 
видання друковані (газета "Запорізький 
санітарний вісник", газета "Клякса", газета 
"Колос", газета "МИГ", жур-л "Барвінок", 
жур-л "Бюджетна бухгалтерія", жур-л 
"Головбух", жур-л "Дивослово", жур-л 
"Директор школи", жур-л "Заступник 
директора школи", жур-л "Заступник 
директора школи", жур-л "Інформаційний 
збірник МОНУ" жур-л "Казкові кросворди", 
жур-л "Казна України", жур-л "Німецька мова 
в школі", жур-л "Оплата праці", жур-л "Освіта 
України", жур-л "Основа -комп.видавн.групи", 
жур-л "Охорона праці і пожеж.безпека", жур-
л "Пізнайко", жур-л "Планета Х", жур-л 
"Позакласний час", жур-л "Початкова школа", 
жур-л "Практика управління закладом 
освіти", жур-л "Пригоди", жур-л "Психолог. 
Шкільний світ", жур-л "Розкажіть онуку", 
жур-л "Соціальний педагог", жур-л 
"Фінансовий контроль", жур-л "Чудові 
інтелект.забави" , жур-л "Шкільна бібліотека", 
жур-л "Юний натураліст", жур-л "Янголятко", 
жур-л "Янголяткова наука", жур-л 
розмальовок "Янголятко", збір-к норм. 
документів МОЗ) (ДК 021:2015 22212000-9 
Періодичні видання)

-11843,68 гривень (без 
ПДВ)Одинадцять тисяч вісімсот 
сорок три гривні 68 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 58.19.1 Продукція друкована, 
інша (вкладний листок на підлітка до 
медичної картки амбулаторного хворого, 
журнал А-4 м'як. переп., журнал А-4 тв. 
переп., журнал д/заміни уроків, журнал М-17, 
журнали класні 1 - 4 класів, журнали класні 5 
- 11 класів, індивідуальна картка 
амбулаторного хворого, картка – справка, 
картка профілактичних щеплень, книга 
внут.контролю, табеля д/учнів (бланк)) ДК 
021:2015 22110 Друковані книги

-4870,00 (без ПДВ) Чотири тисячі 
вісімсот сімдесят гривень 00 

копійок (без ПДВ)
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ДК 016:2010 01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі 
(яйця свіжі) ДК 021:2015 03142 Продукція 
тваринництва

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисячь  гривень 00 копійок

 (без ПДВ)

ДК 016:2010 10.13.1 Консерви та готові 
страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові 
(ковбаса напівкопчена, сосиски в/г) ДК 
021:2015 15131 М’ясні пресерви та вироби

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисячь  гривень 00 копійок

 (без ПДВ)

ДК 016:2010 10.20.1 Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена (риба свіжо - 
морожена) ДК 021:2015 15221Морожена риба

-20000,00 гривень (без ПДВ) 
Двадцять тисяч  гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 10.32.1 Соки фруктові та овочеві 
(соки фруктові та овочеві) ДК 021:2015 15321 
Фруктові соки

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисячь  гривень 00 копійок

 (без ПДВ)

ДК 016:2010 10.51.3 Масло вершкове та 
вершкові пасти (масло вершкове) ДК 021:2015 
15530 Вершкове масло

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисячь  гривень 00 копійок

 (без ПДВ)

ДК 016:2010 10.51.5 Продукти молочні, інші 
(кефір, сметана) ДК 021:2015 15550 Молочні 
продукти різні 

-10000,00 гривень (без ПДВ) 
Десять тисячь  гривень 00 копійок

 (без ПДВ)

ДК 016:2010 ДК 016:2010 61.10.4 Послуги 
зв’язку Інтернетом проводовими мережами 
(послиги зв'язку (інтернет), ДК 021:2015 
72410 Послуги провайдерів

-160,00 гривень (в т.ч. ПДВ 26,67 
гривень)Сто шістдесят гривень 00 
копійок (в т.ч. ПДВ двадцять шість 

гривень 67 копійок)

ДК 016:2010 38.11.6 Послуги підприємств 
щодо перевезення безпечних відходів 
(вивезення сміття та захоронення ТВ), ДК 
021:2015 90510 Утилізація сміття та 
поводження зі сміттям

-4350,00 гривень (в т. ч. ПДВ 
725,00 гривень) Чотири тисячі 

триста п'ятдесят гривень 00 
копійок (в т.ч. ПДВ сімсот двадцять 

п'ять гривень 00 копійок)
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ДК 016:2010 96.09.1 Послуги різні, інші, 
н.в.і.у. (послуги з дератизації та дезинфекції, 
експертна оцінка будівель школи - інтернату, 
заправка вогнегасників, ремонт косарки для 
газонів, повірка ваг, провірка маноментрів, 
промивка внутрішньої системи опалення, 
обрізка дерев), ДК 021:2015  90921 Послуги з 
дезінфікування та витравлювання

-26005,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
4334,17 гривень) Двадцять шість 
тисяч п'ять гривень 00 копійок ( в 

т.ч. ПДВ чотири тисячі триста 
тридцять чотири гривні 17 копійок)

ДК 016:2010 95.11.1 Ремонтування 
комп’ютерів і периферійного устатковання 
(обслуговування комп'ютерної техніки ), ДК 
021:2015 50310 Технічне обслуговування і 
ремонт офісної техніки

-4500,00 гривень (без ПДВ) Чотири 
тисяч п'ятсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)

ДК 016:2010 80.20.1 Послуги систем безпеки 
(послуги з охорони школи - інтернат, 
відеоспостереження), ДК 021:2015 75242 
Послуги з охорони правопорядку та 
громадського порядку

-6600,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1100,00 гривень) Шість тисяч 

шістсот гривень 00 копійок (в т.ч. 
ПДВ одна тисяча сто гривень 00 

копійок)

ДК 016:2010 96.01.1 Послуги щодо прання з 
використанням машин-автоматів з 
монетоприймачем (прання білизни), ДК 
021:2015 98310 Послуги з прання і сухого 
чищення

-9600,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1600,00 гривень) Дев'ять тисяч 

шістсот гривень 00 копійок (в т.ч. 
ПДВ одна тисяча шістсот гривень 

00 копійок)

ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку (операції з платиковими картками), ДК 
021:2015 66111 Послуги центральних банків

-180,00 гривень ( без ПДВ) Сто 
вісімдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ )

ДК 016:2010 33.12.1 Ремонтування та 
технічне обслуговування підіймального та 
вантажного устатковання (технічне 
обслуговування підйомника) , ДК 021:2015 
50750 Послуги з технічного обслуговування 
ліфтів 

-7500,00 гривень (без ПДВ) Сім 
тисяч п'ятсот гривень 00 копійок 

(без ПДВ)
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ДК 016:2010 95.21.1 Ремонтування побутової 
електричної техніки (технічне обслуговування 
посудомийної машини, хліборізки, котла 
харчоварильного, картоплечистки), ДК 
021:2015 98300 Послуги різні

-7530,00 гривень (в т.ч. ПДВ 
1255,00 гривень) Сім тисяч п'ятсот 
тридцять гривень 00 копійок ( в т.ч. 

ПДВ одна тисяча двісті п'ять 
гривень 00 копійок)

ДК 016:2010 61.90.1 Послуги 
телекомунікаціїні (послуга з обслуговування 
домофонів), ДК 021:2015 50330 Послуги з 
технічного обслуговування 
телекомунікаційного обладнання

-45,00 гривень (в т.ч. ПДВ 7,50 
гривень) Сорок п'ять гривені 00 

копійок (в т.ч. ПДВ сім гривень 50 
копійок)

ДК 016:2010 61.10.1 Послуги стаціонарного 
телефонного зв’язку – доступ і користування 
(послуги зв'язку), ДК 021:2015 50331 Послуги 
з ремонту і технічного обслуговування ліній 
телекомунікацій

-4390,00 гривень (в т.ч.ПДВ 731,67) 
Чотири тисячі триста  дев'яносто 

гривені 00 копійок (в т.ч. ПДВ 
сімсот тридцять одна гривня 67 

копійок)

ДК 016:2010 58.29.5 Послуги щодо видання 
ліцензії на прово користування програмним 
забеспеченням (послуги з надання електроних 
ключів, послуги з електронної здачі звітів, 
здійснення впровадженнь програмно - 
технічного обслуговування) , ДК 021:2015 
72260 Послуги, пов’язані з програмним 
забезпеченням

-860,00 гривень (без ПДВ) Вісімсот 
шістдесят гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 63.12.1 Розміщенні інформації на 
веб-порталі (послуги що до доступу та 
використання платного сервісу "Кабінет 
замовника" та розміщення оголошень на веб - 
порталі Уповноваженого органу з питань 
державних закупівель з використанням 
телекомунікаційних каналів зв'язку), ДК 
021:2015 72260  Послуги, пов’язані з 
програмним забезпеченням 

-270,00 гривень (в т.ч. ПДВ 45,00) 
Двісті сімдесят гривені 00 копійок 
(в т.ч. ПДВ сорок п'ять гривень 00 

копійок)
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Голова комітету з конкурсних торгів О.О. Губіна
(підпис) (ініціали та прицвище)

м.п.

ДК 016:2010 65.11.1 Послуги щодо 
страхування життя (послуги страхування 
водія), ДК 021:2015 66510 Страхові послуги

-220,00 гривень (без ПДВ) Двісті 
двадцять гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 65.12.2 Послуги щодо 
страхування автотранспорту (послуги 
страхування автомобіля), ДК 021:2015 66516 
Послуги зі страхування цивільної 
відповідальності власників автомобільного 
транспорту

-420,00 гривень (без ПДВ) 
Чотириста двадцять гривені 00 

копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 45.20.1 Технічне обслуговування 
та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (послуги з ремонту 
автомобіля), ДК 021:2015 50112 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
автомобілів

-5000,00 гривень (без ПДВ) П'ять 
тисяч гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (поточний ремонт 
зовнішніх та внутрьошніх укосів ІІ, ІІІ 
поверхи) у навчальному корпусі, ДК 021:2015 
45443 Фасадні роботи

-22050,00 гривень (без ПДВ) 
Двадцять дві тисячі п'ятдесят 
гривень 00 копійок (без ПДВ)

ДК 016:2010 60.23.1 Послуги з перевезення 
пасажирів наземним транспортом інші 
(оплата розїзних та відряджень), ДК 021:2010 
79997 Послуги з організації відряджень 

-340,00 гривень (без ПДВ) Триста 
сорок гривень 00 копійок (без 

ПДВ)

ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку (перерахування пені, Перерахування 
коштів на р/р Ленінської районної організації 
профспілки працівників освіти і науки 
України на культурно - масову, фізкультурну 
та оздоровчу роботу в розмірі 0.3% річного 
фонду оплати прац) ДК 021:2015 66111 
Послуги центральних банків

-1785,00 гривень (без ПДВ) Одна 
тисяча сімсот вісімдесят п'ять 
гривень 00 копійок (без ПДВ)



Секретар комітету з конкурсних торгів Л.В. Лисенко
(підпис) (ініціали та прицвище)



ЗМІНИ ДО ДОДАТОКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА  2016 РОКУ

Комунальний заклад "Запорізька загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 4 " Запорізької обласної ради, 20508841
(найменування замовника, ідентифікаційний код за  ЄДРПОУ)
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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        

Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України  15 

вересня 2014 року №1106 
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