
Код КЕКВ 

(для 

бюджет 

них 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі, грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтов 

ний 

початок 

процедури 

закуплі

Примітки 

2 3 4 5 6

10.51.3               

15530000-2

Масло вершкове та молочні пасти;          Вершкове 

масло
2230

99000,00 грн. (девяносто девять тисяч 

грн.00 коп.), в т.ч ПДВ-16500,00грн. 

(Шістнадцять тисяч пятсот грн.00 коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.51.4            

15541000-2

Сир сичужний та кисломолочний сир;                

Столовий сир
2230

50200,00 грн. (пятдесят тисяч двісті грн.00 

коп.), в т.ч.ПДВ-8366,67 грн. (Вісім тисяч 

триста шістдесят шість грн.67коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.51.4 

15544000-3

Сир сичужний та кисломолочний сир;                 

Твердий сир
2230

10000,00 грн. (десять тисяч грн.00 коп.), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.51.5          

15550000-8

Продукти молочні інші;                                         

Молочні продукти різні
2230

30500,00 грн. (тридцять тисяч пятсот  грн. 

00 коп.), в т.ч. ПДВ-5083,33грн. (пять тисяч 

вісімдеся три тисячі грн.33коп)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.51.5          

155511600-9

Продукти молочні інші;                                        

Згущене молоко
2230

14843,00 грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот 

сорок три  грн. 00 коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.41.5         

15421000-5

Олії рафіновані;                                                       

Рафіновані олії
2230

20000,00 грн.(Двадцять тисяч грн. 00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.32.1                   

15321000-4

Соки фруктові та овочеві;                           Фруктові 

соки
2230

20000,00 (Двадцять тисяч грн.00коп), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                   

10.20.1                                 

1521000-3

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 

заморожена;                                          Морожена 

риба 

2230 80000,00грн. (Вісімдесят тисяч грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.83.1       

15863000-5
Чай і кава оброблені;                                           Чай 2230

2700,00грн. (Дві тисячі сімсот грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.83.1       

1581000-1
Чай і кава оброблені;                                           Кава 2230

7500,00грн. (Сім тисяч пятсот грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.84.3                 

14410000-8
Сіль харчова;                                             Камяна сіль 2230

1600,00грн. (Одна тисяча шістсот грн. 

грн.00коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                                                                                                                                  

10.39.1                                              

15331425-2

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім 

картоплі;                                                    Томатне 

пюре

2230
6500,00 грн. (Шість тисяч пятсот  

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                                                                                                                                  

10.39.1                                              

15331462-3

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім 

картоплі;                                                    

Консервований горох

2230
5000,00 грн. (Пять тисяч пятсот  грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.39.2                         

15332200-6    

Плоди й горіхо оброблені та законсервовані;                  

Джеми та мармелади; фруктові желе; фруктові чи 

горіхові пюре та пасти

2230
5500,00 грн. (Пять тисяч пятсот  грн. 

00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.71.1                     

15812000-3

Вироби хлібобулочні, кондиторські та 

кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання; 

Хлібобулочні та кондитерські виробиХлібобулочні 

та кондитерські вироби

2230

76500,00 грн. (Сімдесят шість тисяч пятсот 

грн.00коп.), в т.ч. ПДВ-12750 грн. 

(Дванадцять тисяч сімсот пятдесят 

грн.00коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.71.1                     

15821000-9

Вироби хлібобулочні, кондиторські та 

кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання; 

Підсмажені хлібобулочні вироби

2230

2500,00 грн. (Дві тисячі пятсот грн.00коп.), 

в т.ч. ПДВ-416,67грн. (Чотириста 

шістнадцять грн.67коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.24.1            

03222321-9

Яблука                                                                 

Яблука
2230

11000,00грн. (Одиннадцять тисяч 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                         

01.13.5                                

03221100-7

Корнеплоди та бульби їстівні з високим вмістом 

крохмалю та інуліну;                           Коренеплідні 

та бульбоплідні овочі                           

2230
58000,00 грн. (Пятдесят вісім тисяч 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.13.1                   

03221410-3

Овочі листкові;                                                                       

Капуста качанна
2230

34650,00 грн. (Тридцять чотири тисячі 

шістот пятдесят грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.13.9                                 

03221111-7

Овочі свіжі, н.в.і.у.;                                                

Буряк
2230

8500,00 грн. (Вісім тисяч пятсот грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.13.9                                 

03221112-4

Овочі свіжі, н.в.і.у.                                                 

Морква
2230

11900,00 грн. (Одиннадцять тисяч девятсот 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.13.4                              

03221113-1

Овочі корнеплодні, цибулині та бульбоплідні;         

Цибуля
2230

9000,00 грн. (Девять тисяч грн.00коп), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.13.4

Овочі свіжі, н.в.і.у.                                                 

Помідори, огірки, кабачки
2230

7950,00 грн. (Сім тисяч девятсот пятдесят 

грн. 00 коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.23.1            

03222200-5

Плоди цитрусових культур;                                

Цитрусові фрукти
2230

7000,00 грн. (Сім тисяч грн.00коп.), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                

10.73.1                    

15851000-2

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні 

вироби;                                                        Борошняні 

вироби (макарони)

2230
7500,00 грн. (Сім тисяч пятсот грн.00 коп), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                   

10.81.1             

15831000-2

Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний 

чи буряковий цукор (сахароза);                           

Цукор

2230
50000,00 грн. (Пятдесят тисяч грн. 00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

1

 Додатоку до річного плану закупівель (зі змінами)

на 2016 рік

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №23", 25496692

Предмет  закупівлі

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



                   

10.61.3           

15613000-8

Крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових 

культур;                                              Продукція із 

зерна зернових культур

2230
43000,00грн.(Сорок три тисячі 

грн.00коп.),без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.61.2                      

15612100-2

Борошно пшеничне чи меслинове;                                    

Борошно пшеничне            
2230

3500,00 грн. (Три тисячі пятсот грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                                 

10.11.1                            

15111000-9

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець,кіз 

коней та інших тварин родини конячих,свіже чи 

охолоджене                                                     М’ясо 

великої рогатої худоби родини 

2230
70000,00грн. (Сімдесят тисяч  грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.12.4                       

15112300-9

Субпродукти свійської птиці, свіжі чи охолоджені                                                          

Печінка свійської птиці
2230

18000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.12.1                    

15112100-7

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене;                         

М’ясо свійської птиці свіже
2230

73850,00грн. (Сімдесят три тисячі вісімсот 

пятдесят грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.51.1                           

15511000-3

Молоко та вершки рідинні, оброблені;                      

Молоко

2230

199000,00 грн.(Сто девяносто девять тися 

грн.00коп.), в т.ч.ПДВ 33166,67грн. 

(Тридцять три тисячі сто шістдесят шість 

грн.67коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

         10.13.1                       

15131000-5

Консерви та готові страви з мяса, мясних 

субпродуктів чи крові;                                  М’ясні 

пресерви та вироби(ковбаси)

2230
45000,00 грн. (Сорок пять тисяч  грн. 

00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.47.2             

03142500-3

Яйця у шкаралупі, свіжі                                                                 

Яйця
2230

47000,00 грн. (Сорок сім тисяч грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.89.1                                 

15898000-9

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 

екстракти та соки з м'яса, риби й водяних 

безхребетних                                              Дріжджі

2230
4400,00грн. (Чотири тисячі чотириста 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

01.49.2                    

03142100-9   

Мед натуральний                                Натуральний 

мед
2230

5000,00 грн. (Пять тисяч  грн.00коп.), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.39.2                         

15332410-1

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані                                

Сухофрукти
2230 20250,00 грн. (Двадцять тисяч двісті 

пятдесят грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

10.39.1                                     

15331480-5

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім 

картоплі;                                                     Овочі, 

оброблені для тимчасового зберігання                     

2230
8000,00 грн. (Вісім тисяч грн.00коп), без 

ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                         

10.62.1    

15620000-0

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові 

сиропи, н.в.і.у                                                       

Крохмалі та крохмалепродукти

2230
1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот  

грн.00коп), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

                    

10.82.1                       

15841000-5

Какао терте, какао масло, жири й олія, какао-

порошок                                                     Какао
2230

3800,00 грн. (Три тисячі вісімсот  

грн.60коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

61.10.1                      

64200000-8

Послуги щодо передавання данних і повідомлень;                                  

Телекомунікаційні послуги

2240

2008,00 грн. (Дві тисячі вісім грн.00коп.), в 

т.ч. ПДВ-334,67 грн. (Триста тиридцять 

чотири грн.67коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

71.20.1                              

71632000-7

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування                                                               

Послуги з технічних випробувань

2240
744,00 грн. (Сімсот сорок пять грн.00коп.), 

без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Серпень 

71.20.1            

50531200-8

Послуги щодо технічного випробування і 

аналізування                                                  Послуги 

з технічного обслуговування газових приладів

2240
1594,00 грн. (Одна тисяа пятсот девяносто 

чотири грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

71.20.1               

71319000-7

Послуги щодо технічного випробування і 

аналізування                                             Експертні 

послуги

2240
10768,00грн. (Десять тисяч чотириста 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Липень

91.01.1           

92512000-3

Послуги бібліотек і архівів                                  

Послуги архівів
2240

1291,00 грн. (Одна тисяча двісті девяносто 

одна грн.00коп.), без ПДВ 

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

62.02.2               

48412000-9

Послуги з консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення                            Пакети 

програмного забезпечення для підготовки 

податкової звітності

2240
1692,00 грн. (Одна тисяча шістсот 

девяносто дві грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Березень

62.02.2           

48443000-5

Послуги з консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення                       Пакети 

програмного забезпечення для бухгалтерського 

обліку

2240
5520,00грн. (Пять тисяч пятсот двадцять 

грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Листопад

62.02.2               

72212422-3

Послуги з консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення                                

Комплекси послуг з розробки програмного 

забезпечення

2240 900,00грн. (Девятсот грн.00коп.), без ПДВ
Без проведення 

процедури закупівлі 
Квітень

81.29.1    

90670000-4

Послуги щодо ощищування інші                         

Послуги з дезінфікування та дератизування 

міських і сільських територій

2240
3584,00грн. (Три тисячі пятсот вісімдесят 

чотири грн.00коп.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Грудень

81.29.1         

90923000-3

Послуги щодо ощищування інші,                         

Послуги з дератизації
2240

3199,00 грн. (Три тисячі сто девяносто 

девять грн.00коп.), в т.ч.ПДВ-533,17грн. 

(Пятсот тридцять три грн.17коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Липень

38.11.2                   

90511000-2

Збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування                             

Послуги з перевезення сміття

2240
3439,00грн. (Три тисячі чотириста тридцять 

девять грн.00коп.), в т.ч.ПДВ-573,17грн. 

(Пятсот сімдесят три грн.17коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

36.00.2                             

65100000-4

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами;                                        Послуги з 

розподілу води та супутні послуги                  

2272

101048,00 грн. (Сто одна тисяча чорок вісім 

грн.00коп), в т.ч. ПДВ-16841,33грн. 

(Шістнадцять тисяч вісімсот сорок одна 

грн.33коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

35.11.1                           

09310000-5

Енергія електрична;                                              

Електрична енергія
2273

97190,00 грн. (Девяносто сім тисяч сто 

девяносто грн.00коп.), в т.ч. ПДВ-

16198,33грн. (Шістнадцять тисяч сто 

девяносто вісім грн.33коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень



35.22.1                       

09123000-7

Розподіляння газоподібного палива 

трубопроводами;                                            

Природний газ

2274

66331,00 грн. (Шістдесят шість тисяч триста 

тридцять одна грн.00коп), в т.ч. ПДВ-

11055,17 грн. (Одиннадцять тисяч пятдесят 

пять грн.17коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

35.22.1                      

65210000-8

Розподіляння газоподібного палива 

трубопроводами;                                          Розподіл 

газу

2274

6204,00 грн. (Шість тисяч двісті чотири 

грн.00коп), в т.ч. ПДВ-1034,00 грн. (Одна 

тисяча тридцять чотири грн.00коп.)

Без проведення 

процедури закупівлі 
Січень

85.59.1                          

79633000-0         

послуги освітянські, інші, н.в.і.у;             Послуги з 

підвищування кваліфікації персоналу
2282

 3475,00 грн. (Три тисячі чотириста сімдесят 

пять грн.00коп.), без ПДВ 

Без проведення 

процедури закупівлі 
Лютий

0                                               

99999999-9 Внесення змін до держвного реєстру 
2800

410 грн. (чотиста десять грн. ), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Квітень

27.51.2           

39721000-2

Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у;      

Побутові прилади для готування та підігріванні їжі
3110

137180,00грн. (Сто тридцять сім тисяч сто 

вісімдесят грн.00коп), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Листопад

0                                               

99999999-9
Розробка проектно-кошторисної документації 3132

 9085грн. (Девять тисяч вісімдесят пять 

грн.), без ПДВ

Без проведення 

процедури закупівлі 
Липень

43.91.1           

45260000-7

Роботи покрівельні                                              

Покрівельні роботи та інші спеціалізовані 

будівельні роботи
3132

141593 грн. (Сто сорок одна тисяча пятсот 

девяносто три грн.00коп.), в т.ч.ПДВ-

23598,83грн. (Двадцять три тисячі пятсот 

девяносто вісім грн.83коп.)

Допорогова 

закупівля
Серпень 

Затверджений рішенням тендерного комітету   від 03.10.2016р.                                         

Голова тендерного комітету    ___________________                                             К.Д. Білик         

М.П.                                                                                                              (ініціали та  прізвище)

Секретар тендерного комітету   _________________                                          Н.Ю. Шевиркіна 

                                           (ініціали та прізвище)


