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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                  
      Наказ Міністерства  економічного розвитку і торгівлі 
України  15 вересня 2014 року №1106 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА  2016 РОКУ (фактичні придбання на І квартал 2016 року)

Код КЕКВ (для бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Орієнтовний початок проведення 
процедури закупівлі

ДК 016: 2010 08.11.3 Крейда ДК 021:2015 
44922000-9 Крейда та доломіт  (крейда 
шкільна)

560,00 гривень без ПДВ (Пэятсот 
шістдесят гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 13.92.1 Вироби текстильні готові 
для домашнього господарства ДК 021:2015 
39511 Ковдри та пледи; 39512 Постільна 
білизна; 39514 Туалетна та кухонна білизна 
(ковдра, постільна білизна, рушники махрові)

103825,00 гривень без ПДВ (Сто 
три тисячі вісімсот двадцять п'ять 

гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 14.12.2 Одяг робочий інший ДК 
021:2015 18222 Корпоративна уніформа (пояс, 
вишиванка чоловича, шаровари)

13600,00 гривень без ПДВ 
(Тринадцять тисяч шістсот гривень 

00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні 
костюми та інший одяг, аксесуари та деталі 
одягу, трикотажні ДК 021:2015 18222 
Корпоративна уніформа (спідниця, вишиванки 
різні, шаровари, пояс)

17400,00 гривень без ПДВ 
(Сімнадцять тисяч чотириста 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 15.20.2 Взуття спортивне ДК 
021:2015 18820 Спотривне взуття (фути) 1750,00 гривень без ПДВ (Одна 

тисяча сімсот пятдесят гривень 
нуль копійок)

00 копійок без ПДВ

ДК 016: 2010 16.21.1 Фанера клеєна, 
фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої 
деревини; плити деревностружкові й подібні 
плити з деревини чи з інших дерев’янілих 
матеріалів ДК 021:2015 44191 Дерев’яні 
конструкційні матеріали різні (ламінат, фанера, 
плити OSB)

27468,00 гривень без ПДВ 
(Двадцять сім тисяч чотириста 

шістдесят вісім гривень 00 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 ДК 021:2015 33764 
Паперові серветки (серветки паперові) 

190,00 гривень без ПДВ (Сто 
дев'яносто гривень 00 копійок без 

ПДВ)
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ДК 016:2010 17.12.7 Папір та картон оброблені; 
ДК 021:2015 30197 Дрібне канцелярське 
приладдя (ватман) 225,00 гривень без ПДВ (Двісті 

двадцять п'ять гривень 00 копійок)

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

220,80 гривень без ПДВ (Двісті 
двадцять гривень 80 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 17.23.1 Вироби канцелярські, 
паперові ДК 021:2015 30197 Дрібне 
канцелярське приладдя, 22831 Змінні блоки для 
записників (зошити різні, папір різний, ватман)

4810,00 гривень без ПДВ (Чотири 
тисячі вісімсот десять гривень  00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 19.20.2 Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні  ДК 021:2015 09132 Бензин 
(бензин) 5100,00 гривень в т.ч. ПДВ 850,00 

гривень (П'ять тисяч сто гривень 
00 копійок в т.ч. ПДВ вісімсот 
п'ятдесят гривень 00 копійок)

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

15215,20 гривень без ПДВ 
(П'ятнадцять тисяч гривень двісті 

п'ятнадцять гривень 20 копійок без 
ПДВ)

ДК 016:2010 20.16.5 Пластмаси, інші, у 
первинних формах; смоли іонообмінні; ДК 
021:2015 24951 Змазки та мастильні матеріали 
(сілікон)

140,00 гривень без ПДВ (Сто сорок 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 20.30.1 Фарби та лаки на основі 
полімерів ДК 021:2015 30192 Офісне приладдя, 
44812 Художні фарби (корректор-ручка, фарба 
штемпельна, фарба різного кольору)

168,00 гривень без ПДВ (Сто 
шістдесят вісім гривень 00 копійок 

без ПДВ)

ДК 016: 2010 20.30.2 Шпаклівки малярські, 
суміші невогнетривкі для підготовлення 
поверхонь фасадів, внутрішніх стін будівель, 
підлоги, стель тощо ДК 021:2015 44831 
Мастики, шпаклівки, замазки (шпаклірка різна, 
цвяхи рідки)

441,00 гривень без ПДВ 
(Чотириста сорок одна  гривня 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 20.41.3 Мило, засоби мийні та 
засоби для чищення ДК 021:2015 24455 
Дезинфекційні засоби, 33711 Парфуми та 
засоби гігієни, 39831 Засоби для прання і 
миття, 39832 Засоби для миття посуду (засоби 
д/миття, прання, чищення)

12409,40 гривень без ПДВ 
(Дванадцять тисяч чотириста 
дев'ять гривень 40 копійок без 

ПДВ)
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ДК 016: 2010 20.41.4 Препарати пахучі, воски 
та інші засоби для чищення, миття ДК 021:2015 
39831 Засоби для прання і миття (пральни 
порошки руч. та авт., засоби д/чищення)

6457,40 гривень без ПДВ (Шість 
тисяч чотириста пятдесят сім 
гривень 40 копійок без ПДВ)



2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

2210 - Січень -грудень 2016 року загальний фонд

ДК 016: 2010 20.52.1 Клеї ДК 021:2015 
24910000-6 Клеї (клеї різні)

850,00 гривень без ПДВ Вісімсот 
пятдесят гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 20.59.5 Продукти хімічні 
різноманітні ДК 021:2015  24455000-8 
Дезинфекційні засоби (дезинфекуючі засоби) 15078,00 гривень без ПДВ 

(П'ятнадцять тисяч сімдесят вісім 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 22.11.1 Шини та камери ґумові 
нові; ДК 021:2015 34324 Колеса, частини та 
приладдя до них (покришки на тачку)

560,00 гривень без ПДВ (П'ятсот 
шістдесят гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 22.19.6 Предмети одягу та 
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) ДК 021:2015  
19510000-4 Гумові вироби (рукавиці гумові) 

1160,00 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча сто шістдесят гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 22.19.7 Вироби з вулканізованої 
ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми 
 ДК 021:2015  33683000-1 Гумові покриття 
(гумове покриття,  килим гумовий 
діелектричний 750*750 см)

32,00 гривень без ПДВ (Тридцять 
дві гривні 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 22.22.1 Тара пластмасова, інша 
ДК 021:2015  19520000-7 Пластмасові вироби 
(ємність д/рідкого мила, пакети д/сміття, 
рознос)

4462,20 гривень без ПДВ (Чотири 
тисячі чотириста шістдесят дві 

гривні 20 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 22.23.1 Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові  ДК 021:2015  39515 
Штори, портьєри, кухонні штори та тканинні 
жалюзі; 44112 Будівельні конструкції різні 
(жалюзі, лінолеум)

68782,50 гривень без ПДВ 
(Шістдесят вісім тисяч сімсот 

вісімдесят дві гривні  50 копійок 
без ПДВ)
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ДК 016: 2010 22.29.2 Вироби пластмасові інші, 
н.в.і.у.  ДК 021:2015 39136 Вішалки-плічки, 
19520 Пластмасові вироби, 22851 
Швидкозшивачі, 22852 Теки, 30197 Дрібне 
канцелярське приладдя, 39224 Мітли, щітки та 
інше господарське приладдя, 44192 Інші різні 
конструкційні матеріали, 44425000-5 Кільця, 
прокладки, смужки, вставки та ущільнювачі 
(вішалка пластмасова, катрідж д/сан.вузл., 
ремкомплект, папка сегригатор, папка 
накопичувач з 80 файлами, скотч 12*30 
(вузький), скотч 12*30 (широкий), файли А4, 
совок з щіткою, совок пласт., плити д/стелі 
"Армстронг", плитка д/стелі, багет, кут 
пластиковий, пластик, плинтус д/стелі, плинтус 
пл.різний, поріг 20*10 кут 1,8м, поріг 4 см 
рівний 1,8м)

3068,50 гривень без ПДВ (Три 
тисячі шістдесят вісім гривень 50 

копійок без ПДВ)
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ДК 016: 2010 23.13.1 Посуд столовий і 
кухонний, для туалетних кімнат, контор/офісів, 
оздоблення приміщень і подібний посуд ДК 
021:2015  39221000-7 Кухонне приладдя 
(склянка)  

3279,80 гривень без ПДВ (Три 
тисячі двісті сімдесят дев'ять 
гривень 80 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 23.41.1Вироби господарські та 
декоративні керамічні ДК 021:2015  39221 
Кухонне приладдя (глечик скляний 1 л, тарілка 
глибока 650 мл, тарілка мілка 170 мм, 
креманки, горшик д/запікання, сільничка)

19893,00 гривень без ПДВ 
(Дев'ятнадцять тисяч вісімсот 

дев'яносто три гривні  00 копійок 
без ПДВ)

ДК 016:2010 25.11.2 Вироби конструкційні 
металеві та їхні частини; ДК 021:2015 44221 
Вікна, двері та супутні вироби (пороги різні) 2375,00 гривень без ПДВ (Дві 

тисячі триста сімдесят п'ять 
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 (замки різні)

550,00 гривень без ПДВ (П'ятсот 
п'ятдесят гривень 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 25.92.1 Вмістини металеві легкі   
ДК 021:2015  34928 Облаштування для доріг 
(урни металеві)

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

без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.94.1 Вироби кріпильні та 
ґвинтонарізні ДК 021:2015  44531 Кріпильні 
деталі з наріззю (кріплення д/мольберту, 
дюбеля, саморізи, шуруп)

2291,00 гривень без ПДВ (Дві 
тисячі двісті дев'яносто одна 
гривня 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.99.1 Вироби для ванн і кухні, 
металеві; ДК 021:2015 4441 Вироби для ванної 
кімнати та кухні (милиця металева)

6142,20 гривень без ПДВ (Шість 
тисяч сто сорок дві гривні 20 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 25.99.2 Вироби з недорогоцінних 
металів, інші ДК 021:2015 30197 Дрібне 
канцелярське приладдя, 30191 Офісне 
устаткування, крім меблів, 44316 Ковальські 
пристрої, 44523 Петлі, монтажна арматура та 
фурнітура (степлер, ручка д/дверей)

396,00 гривень без ПДВ (Триста 
дев'яносто шість гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 26.40.4 Мікрофони, гучномовці, 
апаратура приймальна для радіотелефонного та 
радіотелеграфного зв’язку  ДК 021:2015  32342 
Гучномовці (колонки музичні)

1102,40 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча сто дві гривні 40 копійок 

без ПДВ)
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ДК 016: 2010 26.51.6 Інструменти та прилади 
вимірювальні, контрольні та випробовувальні, 
інші  ДК 021:2015  38561 Лічильники обертів 
(спідометр)

1400,00 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча чотириста гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 26.80.1 Носії інформації магнітні 
й оптичні; ДК 021:2015 30191 Офісне 
устаткування, крім меблів (панно та стенди 
різні)

23982,70 гривень без ПДВ 
(Двадцять три тисячі дев'ятсот 

вісімдесят дві гривні 70 копійок 
без ПДВ)

ДК 016: 2010 27.40.2 Лампи та світильники  ДК 
021:2015  31521 Світильники (світильник LED 
160,36 w)

132,00 гривень без ПДВ (Сто 
тридцять дві гривні 00 копійок без 

ПДВ)

ДК 016: 2010 27.40.3 Лампи та світильники, 
інші   ДК 021:2015  31500000-1 Освітлювальне 
обладнання та електричні лампи 31532 Частини 
до світильників та освітлювальної арматури 
(лампочки різні)

2536,20 гривень без ПДВ (Дві 
тисячі п'ятсот тридцять шість 
гривень 20 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 28.14.1 Крани, вентилі, клапани 
та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, 
цистерн і подібних виробів ДК 021:2015 42131 
Крани, вентилі та клапани (змішувач) 

274,50 гривень без ПДВ (Двісті 
сімдесят чотири гривні 50 копійок 

без ПДВ)

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

395,00 гривень без ПДВ (Триста 
дев'яносто п'ять гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 31.00.1 Меблі для сидіння та їхні 
частини ДК 021:2015 39111 Сидіння (крісло, 
крісло д/актової зали, лавка дерев'яна, стільці 
м'які д/актової зали)

193336,00 гривень без ПДВ (Сто 
дев'яносто три тисячі триста 
тридцять шість гривень  00 

копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 32.30.1 Вироби спортивні ДК 
021:2015  37461 Настільні ігри та інвентар 
37433 Боксерські рукавиці 37432 Боксерські 
груші 39541 Канати, мотузки, шпагати та сітки 
(сітка д/настільного тенісу, перчатки боксерські, 
мішок ПВХ, 1м (боксерська груша), м'ячі різні, 
круг гімнастичний "Хулахуп", скакалка, плита 
д/настільного тенісу, металева конструкція 
д/тенісного столу, гантелі спортивні)

10315,00 гривень без ПДВ (Десять 
тисяч триста п'ятнадцять гривень 

00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 32.91.1 Мітли та щітки ДК 
021:2015  39224 Мітли, щітки та інше 
господарське приладдя (щітки, пензлики, 
йоршик д/унітазу з підставкою, пензлик, щітка 
по металу)

610,00 гривень без ПДВ (Шістсот 
десять гривень 00 копійок без 

ПДВ)
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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 ДК 021:2015 30192 Офісне 
приладдя (маркери, кулькові ручні, стержні 
д/кулькових ручок) 39292 Шкільні грифельні чи 
інші дошки для писання чи малювання або 
приладдя до них (мольберт, дошка д/мольберту, 
класні дошки)

1984,00 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири 

гривні 00 копійок без ПДВ)

ДК 016: 2010 32.99.5 Вироби інші, н.в.і.у.  ДК 
021:2015  44423 Вироби різні (вінок) 1600,00 гривень без ПДВ (Одна 

тисяча шістсот гривень 00 копійок 
без ПДВ)

ДК 016: 2010 58.14.1 Журнали та періодичні 
видання друковані  ДК 021:2015  22212 
Періодичні видання (газети, журнали 
періодичні)

5370,82 гривень в т.ч. ПДВ 895,14 
гривень (П'ять тисяч триста 

сімдесят гривень 82 копійки в т.ч. 
ПДВ вісімсот дев'яносто п'ять 

гривень 14 копійок)

ДК 016:2010 20.59.5 Продукти хімічні 
різноманітні; ДК 021:2015 24954 Активоване 
вугілля  (вугілля активоване) 

57,57 гривень в т.ч. ПДВ 9,60 
гривень  (П'ятдесят сім гривень 57 
копійок в т.ч. ПДВ дев'ять гривень 

60 копійок)

ДК 016:2010 21.20.1 Ліки ДК 021:2015 33600 
Фармацевтична продукція (ліки різні) 12590,93 гривень в т.ч. ПДВ 

2098,49 гривень (Дванадцять тисяч 
п'ятсот дев'яносто гривень 93 
копійки в т.ч. ПДВ дві тисячі 
дев'яносто вісім гривень 49 

копійок)

ДК 016:2010 21.20.2 Препарати фармацевтичні, 
інші; ДК 021:2015 33141 Медичні матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового 
застосування  (лейкопластир бактеріцидний, 
лейкопластир катушечний, напалечник, , 
серветка медична, паличкі ватні, бинт н/ст, вата 
в грамах)

320,82 гривень в т.ч. ПДВ 53,47 
гривень (Триста двадцять гривень 

82 копійки в т.ч. ПДВ п'ятдесят 
три гривні 47 копійок)

ДК 016:2010 01.11.7 Овочі бобові сушені  ДК 
021:2015 03212 Картопля та сушені овочі  
(горох сушений)            

601,80 гривень без ПДВ (Шістсот 
одна гривня 80 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 01.13.1 Овочі листкові ДК 021: 
2015 03221 Овочі (капуста свіжа) 26206,50 гривень без ПДВ 

(Двадцять шість тисяч двісті шість 
гривень 50 копійок без ПДВ)
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ДК 016:2010 01.13.4 Овочі коренеплідні, 
цибулинні та бульбоплідні  ДК 021: 2015 03221 
Овочі (морква, цибуля, часник)

9764,70 гривень без ПДВ (Дев'ять 
тисяч сімсот шістдесят чотири 

гривні 70 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 01.13.5 Коренеплоди та бульби 
їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну  
ДК 021:2015 03212 Картопля та сушені овочі 
(картопля)

28122,05 гривень без ПДВ 
(Двадцять вісім тисяч сто двадцять 

дві гривні 05 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 01.13.7 Буряки цукрові та насіння 
цукрових буряків  ДК 021: 2015 03221 Овочі 
(буряк)

8989,05 гривень без ПДВ (Вісім 
тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять 

гривень 05 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 01.24.1 Яблука  ДК 021:2015 
03222 Фрукти і горіхи (яблука) 40002,90 гривень без ПДВ (Сорок 

тисяч дві гривні 90 копійок без 
ПДВ)

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

32089,25 гривень без ПДВ 
(Тридцять дві тисячі вісімдесят 
дев'ять гривень 25 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 10.11.1 М'ясо великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи охолоджене  
ДК 021:2015 15111 М’ясо великої рогатої 
худоби родини бикових (м'ясо яловиче)

48230,00 гривень без ПДВ (Сорок 
вісім тисяч двісті тридцять гривень 

00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.11.2 Субпродукти харчові 
великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин родини конячих, свіжі 
чи охолоджені  ДК 021:2015 15100 Продукція 
тваринництва, м’ясо та м’ясопродукти (печінка 
яловича)

12760,00 гривень без ПДВ 
(Дванадцять тисяч сімсот 

шістдесят гривень 00 копійок без 
ПДВ)

ДК 016:2010 10.12.2 М'ясо свійської птиці, 
заморожене  ДК 021:2015 15112 М’ясо 
свійської птиці (кури заморожені)

75722,93 гривень без ПДВ 
(Сімдесят п'ять тисяч сімсот 

двадцять дві гривні 93 копійки без 
ПДВ)

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

54406,94 гривень без ПДВ 
(П'ятдесят чотири тисячі 

чотириста шість гривень 94 
копійки без ПДВ)

ДК 016:2010 10.20.1 Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена  ДК 021:2015 15221 
Морожена риба, 15233 Риба в розсолі (риба 
свіжо - морожена, оселедець)

59839,17 гривень без ПДВ 
(П'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот 

тридцять дев'ять гривень 17 
копійок без ПДВ)
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ДК 016:2010 10.32.1 Соки фруктові та овочеві  
ДК 021:2015 15321 Фруктові соки (соки 
фруктові та овочеві)

8343,50 гривень без ПДВ (Вісім 
тисяч триста сорок три гривні 50 

копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.39.1 Плоди та овочі, оброблені 
та законсервовані, крім картоплі  ДК 021:2015 
15331 Оброблені овочі (ікра кабачкова, капуста 
квашона, огірки консервовані)

41252,90 гривень без ПДВ (Сорок 
одна тисяча двісті п'ятдесят дві 

гривні 90 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені 
та законсервовані  ДК 021:2015 15332 
Оброблені фрукти та горіхи (сухофрукта, 
повидло)

22017,70 гривень без ПДВ 
(Двадцять дві тисячі сімнадцять 

гривень 70 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.41.5 Олії рафіновані  ДК 
021:2015 15421 Рафіновані олії (олія 
рафінована соняшна)

11367,96 гривень без ПДВ 
(Одинадцять тисяч триста 

шістдесят сім гривень 96 копійок 
без ПДВ)

ДК 016:2010 10.51.1 Молоко та вершки, 
рідинні, оброблені  ДК 021:2015 15511 Молоко 
(молоко рідке)

64598,72 гривень без ПДВ 
(Шістдесят чотири тисячі п'ятсот 

дев'яносто вісім гривень 72 
копійки без ПДВ)

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

45681,00 гривень без ПДВ (Сорок 
п'ять тисяч шістсот вісімдесят одна 

гривня 00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.51.4 Сир сичужний та 
кисломолочний сир  ДК 021:2015 15542 Свіжий 
сир (сир кисломолочний (творог)),  15543 Сири 
терті, порошкові, блакитні та інші  (сир 
твердий)

47215,00 гривень без ПДВ (Сорок 
сім тисяч двісті п'ятнадцять 
гривень 00 копійок без ПДВ)

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

35052,96 гривень без ПДВ 
(Тридцять п'ять тисяч п'ятдесят дві 

гривні 96 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.61.1  Рис лущений ДК 021:2015 
15614 Рис оброблений (рис) 8299,00 гривень без ПДВ (Вісім 

тисяч двісті дев'яносто дев'ять 
гривень 00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.61.3  Крупи, крупка, гранули та 
інші продукти з зерна зернових культур ДК 
021:2015 15613 Продукція із зерна зернових 
культур (пшоно, крупа гречана), 15625 Манна 
крупа (крупа манна)

18956,84 гривень без ПДВ 
(Вісімнадцять тисяч дев'ятсот 

п'ятдесят шість гривень 84 копійки 
без ПДВ)
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ДК 016:2010 10.71.1 Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання  ДК 021:2015 15811 
Хлібопродукти (хліб білий, хліб сірий)

63435,24 гривень в т.ч. ПДВ 
10572,54 гривень (Шістдесят три 
тисячі чотириста тридцять п'ять 
гривень 24 копійки в т.ч. ПДВ 

десять тисяч п'ятсот сімдесят дві 
гривні 54 копійки)

ДК 016:2010 10.72.1 Вироби хлібобулочні, 
зниженої вологості, та кондитерські, 
борошняні, тривалого зберігання  ДК 021:2015 
15821 Підсмажені хлібобулочні вироби 
(печиво)

8264,10 гривень без ПДВ (Вісім 
тисяч двісті шістдесят чотири 
гривні 10 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.73.1 Макарони, локшина, 
кускус і подібні борошняні вироби  ДК 
021:2015 15851 Борошняні вироби (макаронні 
вироби)

3648,00 гривень без ПДВ (Три 
тисячі шістсот сорок вісім гривень 

00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.81.1 Цукор-сирець, тростинний 
і очищений тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса  ДК 021:2015 15831 Цукор 
(цукор)

43206,10 гривень без ПДВ (Сорок 
три тисячі двісті шість гривень 10 

копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.82.1 Какао терте, какао-масло, 
жири й олія, какао-порошок  ДК 021:2015 
15841 Какао (какао)

3508,00 гривень без ПДВ (Три 
тисячі п'ятсот вісім гривень 00 

копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.82.2 Шоколад, цукрові 
кондитерські вироби  ДК 021:2015 15842 
Шоколад та цукрові кондитерські вироби 
(цукерки шоколадні)

10103,90 гривень без ПДВ (Десять 
тисяч сто три гривні 90 копійок без 

ПДВ)

ДК 016:2010 10.83.1 Чай і кава, оброблені  ДК 
021:2015 15862 Замінники кави (кавовий 
напій), 15863 Чай (чай)

5920,29 гривень без ПДВ (П'ять 
тисяч дев'ятсот двадцять гривень 

29 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.84.1 Оцет; соуси; суміші 
приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця 
готова  ДК 021:2015 15872 Трави та спеції  
(лавровий лист, перец мелений, ванільний 
цукор), 15871 Оцет; соуси; приготовані 
заправки; гірчичний порошок та гірчична 
макуха; столова гірчиця (оцет)

804,00 гривень без ПДВ (Вісімсот 
чотири гривні 00 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та 
інші харчові продукти; екстракти та соки з 
м’яса, риби й водяних безхребетних  ДК 
021:2015 15898 Дріжджіі (дріжді), 15893 Сухі 
продукти  (сода харчова), 15892 Рослинні соки, 
екстракти, пектини та згущувачі (харчова 
добавка:  карателька) 

31665,00 гривень без ПДВ 
(Тридцять одна тисяча шістсот 

шістдесят п'ять гривень 00 копійок 
без ПДВ)
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ДК 016:2010 33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної 
призначеності; ДК 015:2015 50730 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
охолоджувальних установок (поточний ремонт 
технологічно торгово - холодильного, 
кондиціонерного обладнання)

9238,47 гривень без ПДВ (Дев'ять 
тисяч двісті тридцять вісім гривень 

47 копійок без ПДВ)

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

2124,28 гривень в т.ч. ПДВ 354,05 
гривень (Дві тисячі сто двадцять 
чотири гривні 28 копійок в т.ч. 
ПДВ триста п'ятдесят чотири 

гривні 05 копійок)

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

2851,20 гривень без ПДВ (Дві 
тисячі вісімсот п'ятдесят одна 
гривня 20 копійок без ПДВ)

ДК 016:2010 58.29.5 Послуги щодо видання 
ліцензії на право користування програмним 
забезпеченням; ДК 021:2015 72261 Послуги з 
обслуговування програмного забезпечення

3000,00 гривень без ПДВ (Три 
тисячі гривень 00 копійок без 

ПДВ)

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

2074,12 гривень в т.ч. ПДВ 345,69 
гривень (Дві тисячі сімдесят 

чотири гривні 12 копійок в т.ч. 
ПДВ триста сорок п'ять гривень 69 

копійок)

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

546,00 гривень в т.ч. ПДВ 91,00 
гривень (П'ятсот сорок шість 
гривень 00 копійок в т.ч. ПДВ 

Дев'яносто одна гривня 00 
копійок)

ДК 016:2010 63.12.1 Розміщенні інформації на 
веб-порталі , ДК 021:2015 72260  Послуги, 
пов’язані з програмним забезпеченням 
(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)

180,00 гривень в т.ч. ПДВ 30,00 
гривень (Сто вісімдесят гривень 00 

копійок в т.ч. ПДВ тридцять 
гривень 00 копійок)
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ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку, ДК 021:2015 66111 Послуги центральних 
банків (операції з платиковими картками)

135,75 гривень без ПДВ (Сто 
тридцять п'ять гривень 75 копійок 

без ПДВ)

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

4800,00 гривень в т.ч. ПДВ 800,00 
гривень (Чотири тисячі вісімсот 
гривень 00 копійок в т.ч. ПДВ 
вісімсот гривень 00 копійок)

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

2700,00 гривень без ПДВ (Дві 
тисячі сімсот гривень 00 копійок 

без ПДВ)

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

12207,20 гривень в т.ч. ПДВ 
2034,53 гривні (Дванадцять тисяч 
двісті сім гривень 20 копійок в т.ч. 
ПДВ дві тисячі тридцять чотири 

гривні 53 копійки)

ДК 016:2010 96.09.1 Послуги різні, інші, н.в.і.у., 
ДК 021:2015  90921 Послуги з дезінфікування 
та витравлювання (послуги з дератизації та 
дезинфекції)

995,22 гривень в т.ч. ПДВ 165,87 
гривень (Дев'ятсот дев'яносто п'ять 
гривень 22 копійки в т.ч. ПДВ сто 

шістдесят п'ять гривень 87 
копійок)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (послуги з заміни вікон  у  
навчальному корпусі) 40000,00 гривень без ПДВ (Сорок 

тисяч гривень 00 копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (поточний ремонт актової 
зали у  навчальному корпусі) 50598,00 гривень без ПДВ 

(П'ятдесят тисяч п'ятсот дев'яносто 
вісім гривень 00 копійок без ПДВ)

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (поточний ремонт 
санвузлів ІІ блоку у спальному корпусі №1)

73341,00 гривень без ПДВ 
(Сімдесят три тисячі триста сорок 

одна гривня 00 копійок 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 

804,94 гривень без ПДВ (Вісімсот 
чотири гривні 94 копійки без ПДВ)

ДК 016:2010 36.00.2 Оброблення та 
розподілення води трубопроводоми ДК 
021:2015 65100 Послуги з розподілу води та 
супутні послуги (послуги з постачання 
холодної води) 

10344,12 гривень в т.ч. ПДВ 
1724,02 гривень (Десять тисяч 
триста сорок чотири гривні 12 
копійок в т.ч. ПДВ одна тисяча 

сімсот двадцять чотири гривні 02 
копійки)
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Затверджений рішеннім комітету з конкурсних торгів від 25.02.2016 року №11/5

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

м.п.

Секретар комітету з конкурсних торгів Л.В. Лисенко

(підпис) (ініціали та прицвище)

ДК 016:2010 37.00.1 Послуги каналізаціїні 
(послуги з водовідведення ДК 021:2015 90400 
Послуги у сфері водоведведення (стоки) 

6076,93 гривня в т.ч. ПДВ 1012,82 
гривень (Шість тисяч сімдесят 
шість гривень 93 копійки в т.ч. 
ПДВ одна тисяча дванадцять 

гривень 82 копійки)

ДК 016:2010 64.11.1 Послуги центрального 
банку ДК 021:2015 66111 Послуги центральних 
банків (пеня)

1079,98 гривень без ПДВ (Одна 
тисяча сімдесят дев'ять гривень 98 

копійок без ПДВ)


	Лист3

