
ЗАТВЕРДЖЕНО

Код КЕКВ 

(для 

бюджет 

них 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, 

грн.

Процеду ра 

закупівлі

Орієнтов 

ний 

початок 

процедури 

закуплі

Примітки 

10.51.3 масло вершкове та молочні пасти

10.51.30-30.00 масло вершкове  з умістом жиру не більше ніж 85 мас.%(масло вершкове)

10.51.4 сир сичужний та кисломолочний сир

10.51.40-30-00

сир свіжий (без визрівання), зокрема сир альбумінний і кисломолочний(сир 

кисломолочний, сир твердий)

10.51.5 продукти молочні інші

10.51.52-41.00 кефір, сметана, йогурт та інші ферментовані продукти(сметана)

10.41.5 олії рафіновані

10.41.54-00.00

олія соняшникова та її фракції, рафінована, хімічно незмодифікована (олія 

рафінована)

10.32.1 соки фруктові та овочеві

10.32.19-30.00 соки з фруктів чи овочів, інші, н.в.і.у. (соки)

10.20.1 продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена

10.20.13-30.00 риба морська, ціла, заморожена (риба с/м)

10.83.1 чай і кава оброблені

10.83.11-30.00 кава, несмажена, без кофеїну (кава без кофеїну) 5508,00

10.83.13-00.00

чай зелений неферментований, чай чорний (ферментований) і чай частково 

ферментований, у первинних пакованнях масою не більше ніж 3 кг (чай 

чорний) 4200,00

10.84.3 сіль харчова

10.84.30-00.00 сіль харчова (сіль харчова)

10.39.1 плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі

10.39.16-00.00

горох законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, крім готових 

овочевих страв (горох законсервований)

10.39.1 плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі

10.39.17-21.00 паста та пюре томатні, концентровані (паста томатна)

10.39.1 плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі

10.39.17-50.00

капуста, квашена, законсервована (крім готових овочевих страв і сушеної, 

замороженої чи законсервованої оцтом чи оцтовою кислотою квашеної 

капусти) (капуста квашена)

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230 63000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 23000,00

2230

2230

2230

9500,00

загальний+ 

спеціальний 

9500,00

загальний+ 

спеціальний 

1500,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230 99990,00

загальний+ 

спеціальний 

2230

2230 2000,00

загальний+ 

спеціальний 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014р. 

№1106

Додаток до річного плану закупівель,

що здійснюється без проведення процедури закупівель на 2015р.

Дошкільний навчальний заклад №23, ЄДРПОУ 25496692

загальний+ 

спеціальний 

2230 24000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 14000,00

Предмет  закупівлі

2230 70000,00



10.39.2 плоди й горіхо оброблені та законсервовані

10.39.22-90.00

джеми, мармелади, желе, пюре й пасти плодові чи горіхові, приготовані 

кулінарним оброблянням (крім готових гомогенізованих продуктів з 

цитрусових плодів) (повидло)

10.71.1

вироби хлібобулочні, кондиторські та кулінарні,борошняні,нетривалого 

зберігання

10.71.11-00.90

вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання,інші (хліб житній,хліб 

пшеничний,батон,печиво)

01.24.1 яблука

01.24.10-00.00 яблука

01.13.5 корнеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну

01.13.51-00.00 картопля (картопля)

01.13.1 овочі листкові

01.13.12-00.00 капуста (капуста)

01.13.9 овочі свіжі, н.в.і.у.

01.13.90-00.00 овочі свіжі, н.в.і.у. (буряк)

01.13.4 овочі корнеплодні, цибулині та бульбоплідні

01.13.41-00.00 морква та ріпа (морква)

01.13.43-00.00 цибуля (цибуля)

01.23.1 плоди цитрусових культур

01.23.12-00.00 лимони та лайми (лимони)

01.23.13-00.00 апельсини (апельсини)

10.73.1 макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби

10.73.11.30-00.00

вироби макаронні, неварені, з умістом яєць (крім виробів з начинкою чи 

приготованих іншим способом) (макарони)

10.81.1

цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор 

(сахароза); меляса

10.81.11-00.00 цукор сирець, тростинний чи буряковий у твердих формах (цукор)

10.61.3 крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових культур

10.61.31-35.00 крупи та крупка із звичайної пшениці та спельти (крупа пшенична)

10.61.3 крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових культур

10.61.32-30.03 крупи та крупка з ячменю (крупа ячмінна)

10.61.3 крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових культур

10.61.32-30.04 крупи та крупка з вівса (крупа вівсяна)

10.61.3 крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових культур

10.61.32-30.05 крупи та крупка з рису (рис)

загальний+ 

спеціальний 

2230 25701,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 8000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 36000,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230 4500,00

2230 3000,00

2230 7500,00

загальний+ 

спеціальний 

15000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230

2230

2230

загальний+ 

спеціальний 

2230 6000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 2000,00

загальний+с

пеціальний 2230 5000,00

2230 1500,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 38000,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

4000,00

загальний+ 

спеціальний 

1800,00



10.61.3 крупи, крупка та інші продукти із зерна зернових культур

10.61.32-30.09

крупи та крупка з зерна інших зернових культур, н.в.і.у. (крупа гречана,крупа 

манна, пшоно)

10.61.2 борошно пшеничне чи меслинове

10.61.21-00.00 борошно пшеничне чи меслинове (борошно пшеничне)

10.11.2

субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней,овець,кіз коней та інших 

тварин родини конячих,свіжі чи  охолоджені

10.11.20-00.00

субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней,овець,кіз коней та інших 

тварин родини конячих,свіжі чи  охолоджені (печінка)

10.12.1 м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене

10.12.10-10.00 тушки курей, свіжі чи охолоджені (кури охолоджені)

10.13.1 консерви та готові страви з мяса, мясних субпродуктів чи крові

10.13.14-60.00

ковбаси й подібні продукти з мяса, мясних субпродуктів чи крові, готові 

харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів (крім ковбас з печінки і 

готових страв) (ковбаса, сосиски, сардельки)

01.47.2 яйця у шкаралупі, свіжі

01.47.21-00.00 яйця курячі у шкаралупі, свіжі (яйця)

01.13.3 культури овочеві плодоносні, інші

01.13.33-00.00 баклажани (баклажани)

01.13.3 культури овочеві плодоносні, інші

01.13.34-00.00 помідори (помідори)

01.13.3 культури овочеві плодоносні, інші

01.13.39-00.00 культури овочеві плодоносні, інші н.в.і.у. (кабачок, перець)

01.11.7 овочі бобові сушенні

01.11.75-00.00 горох сушенний (горох)

01.49.2 продукція тваринництва, інша

01.49.21-00.00 мед натуральний (мед)

10.39.2 плоди й горіхи обробліні й законсервовані

10.39.25-20.00

плоди, засушені (крм бананів, фініків, інжиру, ананасів, авокадо, гуяви, 

манго, мангостанів, цитрусових плодів і виногроду); суміш горіхів або 

сушених плодів (сухофрукти)

10.39.1  плоди та овочі оброблені та законсервовані крім картоплі

10.39.17-90.00  овочі та їхні суміші, н.в.і.у.  (кваснина)

10.62.1 крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н.в.і.у

10.62.11-15.00 крохмаль картопляний 

10.82.1 какао терте, какао масло, жири й олія, какао-порошок

10.82.13-00.00 какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувачів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів   від 09.02.2015р. №2                                         

Голова комітету з конкусних торгів    ___________________                                             К.Д. Білик

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів   _________________                                          Н.Ю. Шевиркіна 

загальний+ 

спеціальний 

14150,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230 3329,00

загальний+ 

спеціальний 

2230

2230 7173,00

2230 8573,00

2230 31000,00

загальний+ 

спеціальний 2230 15360,00

2230 6491,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230

2230

2230

1000,00

1400,00

3500,00

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

загальний+ 

спеціальний 

2230 13000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230 8500,00

2230 5050,00

загальний+ 

спеціальний 2230 53000,00

загальний+ 

спеціальний 

2230

загальний+ 

спеціальний 

93000,00

загальний+ 

спеціальний 


