
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 

Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік 
Вознесенський НВК « ЗОНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»№3 

,   25877342 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 
Процеду

ра 

закупівл

і 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДК 021:2015 – 6510 

Вода питна  

2272 3308,07. з ПДВ 

(Три тисячі триста 

вісім  гривень  

грн.07коп.) 

-   

ДК 021:2015 – 

0931- Енергія 

електрична 

2273 80380,00 (вісімдесят 

тисяч триста вісімдесят 

гривень 00 копійок) 

-   

ДК 021:2015-6421- 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та передачі 

даних 

(міський та 

міжміський 

телефонний 

зв’язок) 

2240 790,35 грн з ПДВ 

(Сімсот дев’яносто  

гривень 35 коп.) 

   

ДК 021:2015-6422 

Телекомунікаційні 

послуги, окрім 

послуг телефонного 

зв’язку і передачі 

даних (інтернет) 

2240 1265,00 грн.з ПДВ 

(Одна тисяча двісті 

шістдесят пять 

грн.00коп.) 

 

-   

ДК 021:2015-9051- 

Утилізація сміття та 

поводження із ним 

(Вивіз сміття) 

2240 4269,00 грн. без ПДВ 

(Чотири тисячі двісті 

шістдесят дев’ять 

грн00 коп.) 

 

-   

ДК 021:2015-0322 - 

буряк 

 

2230 1486,00 грн без ПДВ 

(Одна тисяча 

чотириста вісімдесят 
шість  гривень 00 

копійок) 

   

ДК 021:2015-0322 – 

капуста 

2230 2319,50 грн без ПДВ 

(Дві тисячі триста 

девятнадцять  гривень 

50 копійок) 

   

ДК 021:2015-0321 – 

картопля 

2230 14152,30грн без ПДВ 

(Чотирнадцять тисяч 

сто п’ятдесят дві 

гривені 30копійок) 

 

   

ДК 021:2015-0322 – 

морква 

2230 1777,00 без ПДВ ( 

Одна тисяча сімсот 

сімдесят сім гривень 00 

   



копійок) 

 

 

ДК 021:2015-1533 – 

сухофрукти 

2230 2070,00 грн без ПДВ 

Дві тисячі сімдесят 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-0322 – 

цибуля 

2230 1800,00(Одна тисяча 

вісімсот гривень 00 

копійок) 

 
 

   

ДК 021:2015-1583 – 

цукор 

2230 7590,00 без ПДВ ( Сім 

тисяч п’ятсот 

девяносто   гривень 00 

копійок) 

 

   

ДК 021:2015-0322 – 

Яблука  

2230 3084,00(Три тисячі 

вісімдесят чотири 

гривні  гривень 00 

копійок) 

 

   

ДК 021:2015-0322 – 

Лимони 

2230 2145,20без ПДВ (Дві 

тисячі сто сорок пять 

гривень 20копійок) 

   

ДК 021:2015-1581 – 

Хліб 

2230 26854,00 грн з ПДВ 

(Двадцять шість тисяч   

вісімсот п’ятдесят 
чотири  гривні 00 

копійок) 

   

ДК 021:2015-1561- 

Борошно 

2230 23837,00 грн з ПДВ 

(Двадцять три тисячі 

вісімсот тридцять сім і 

гривень 00 копійок) 

 

   

ДК 021:2015-0322- 

Горох 

2230 194,04 грн з ПДВ ( Сто 

дев’яносто чотири 

гривень 04 копійок) 

12,55 грн  з ПДВ ( 

Дванадцять гривень 55 

копійок) 

 

   

ДК 021:2015-1589 

Дріжді 

2230 3092,40 з ПДВ ( Три 
тисячі дев’яносто дві 

гривні грн. 40 копійок) 

 

   

ДК 021:2015- 1584 

Какао-порошок 

2230 861,00 грн з ПДВ ( 

Вісімсот шістдесят 

одна гривня грн. 00 

копійок) 

 

   

ДК 021:2015- 1513 

М’ясопродукти 

(Ковбаса,сосиски) 

2230 46597,79 з ПДВ(Сорок 

шість гривень п’ятсот 

дев’яносто сім гривень 

79 копійок) 

 

   

ДК 021:2015-1561- 

Крупи 

2230 6092,10 грн (Шість 

тисяч дев’яносто дві 

гривні гривні 10 
копійок) 

   

ДК 021:2015-1585- 

Макаронні вироби 

2230 1456,32 грн (Одна 
тисяча чотириста 

п’ятдесят шість 32 

копійки) 

   

ДК 021:2015- 1553- 

Вершкове масло 

2230 7644,00 грн з ПДВ ( 

Сім тисяч шістсот 

сорок чотири грн. 00 

копійок) 

   

ДК 021:2015-1551- 2230 2898,68 грн з ПДВ (Дві 

тисячі вісімсот 

   



Згущене молоко дев’яносто вісім 

гривень 68 копійок) 

 

ДК 021:2015-1555- 

Молоко 

2230 423,30 грн з ПДВ 

(Чотириста двадцять 

три  гривні 30 копійок) 

   

ДК 021:2015 – 1541 

Олія для смаження 

2230 5719,19 (Пять тисяч 

сімсот девятнадцять 

гривень 19 копійок) 

 

   

ДК 021:2015-1522 

Риба 

 

2230 26704,84 грн( Двадцять  
шість тисяч сімсот 

чотири гривні 84 

копійки) 

 

 

   

ДК 021:2015 – 1511 

Свинина 

2230 77210,41 грн(Сімдесят 

сім тисяч двісті десять 

гривень 41копійка) 

 

   

ДК 021: 2015-1554 

Твердий сир 

2230 13657,81 грн 

(Тринадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят сім 

гривень 81 копійок)) 

 

   

ДК 021: 2015-1555 

Молочні продукти 

різні 

(сметана,творог) 

2230 8978,14 грн з ПДВ ( 

Вісім тисяч дев’ятсот 
сімдесят вісім гривень 

14 копійок) 

   

ДК 021: 2015-0314 

Яйця 

2230 12900,00 грн з ПДВ ( 

Дванадцять тисяч 

девятсот гривень 00 
копійок) 

   

ДК 021: 2015-1586 

Чай чорний 

 

 

 

2230 733,32 грн з ПДВ ( 

Сімсот тридцять три 

гривені 32 копійки) 

 

   

ДК 021:2015 – 1589 

Консерви 

(кукурудза 

консервована,огірк

и консервовані) 

2230 4434,28 грн з ПДВ 

(Чотири тисячі 

чотириста тридцять 

чотири гривні 28 

копійки) 

 

   

ДК 021:2015 – 1511 

курятина(філе 

куряче) 

2230 9177,10 грн з ПДВ 

(Дев’ять тисяч сто 

сімдесят сім тисяч 
гривні 10 копійок) 

   

ДК 021:2015 – 1533 

фрукти 

оброблені(повидло) 

2230 1991,88 грн (Одна 

тисяча дев’ятсот 

дев’яносто одна гривня 

88 копійок) 

   

ДК 021:2015 -6030: 

Послуги з 

транспортування 

трубопроводами 

2274 273,18 ГРН (Двісті 

сімдесят три гривні 18 

копійок) 

   

ДК 021:2015 - 3915: 

Меблі різні 

2210 8870,00 (Вісім тисяч 

вісімсот сімдесят 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-6520: 

Послуги з 

розподілу газу та 

супутні послуги 

2274 49477,06 (Сорок 

дев’ять  тисяч 

чотириста сімдесят сім 
гривень 06 копійок) 

   

      



ДК 021:2015-3951: 

Жалюзі 

2210 11608,00грн 

(Одинадцять тисяч 

шістсот вісім гривень 

00 копійок_) 

   

ДК 021:2015-3020 

Комп’ютерне 

обладнання та 

приладдя 

3110 26912,00 (Двадцять 

шість тисяч дев’ятсот 

дванадцять гривень 00 

копійок) 

   

ДК 021:2015 -4521: 

Будівництво 

будівель(Поточний 

ремонт приміщень 

Вознесенського 

навчально-

виховного 

комплексу 

"Загальноосвітній 

навчальний заклад 

І-ІІІступенів-

дошкільний 

навчальний 

заклад"№3 

Вознесенської 

міської ради по 

вул.Тітова,4) 

2240 197995,00 (Сто 

дев’яносто сім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

п’ять грн.00 копійок) 

   

ДК 021:2015 -7130 

Інженерні послуги 

 

 

 

 

 

3122 42401,51 (Сорок дві 

тисячі чотириста одна 

гривня 51 копійка) 

   

ДК 021:2015-3971 

Сушильні та 

прасувальні 

прилади(Відпарюва

ч,праска,дошка для 

прасування 

білизни,сушка для 

білизни,корзина для 

білизни 

2210 8960,00 (Вісім тисяч 
дев’ятсот шістдесят 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-

3956Текстильні 

вироби 

(Матраци,наматрац

ники,ковдри,подуш

ки,дитяча білизна 

кольорова)рушничк

и для обличчя та 

ніг,покривало) 

2210 53198,40 (П’ятдесят 

три тисячі сто 
дев’яносто вісім 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-3922: 
Кухонне приладдя, 

2210 29040,00 (Двадцять 

девять тисяч сорок 

гривень 00 копійок) 

   



товари для дому 
та господарства і 
приладдя для 
закладів 
громадського 
харчуванн 

ДК 021:2015- 

3916Меблі для 

дитячого 

садка(столи, 

шафи,ліжка,вішалк

и,стільці) 

2210 146 003,40 грн(Сто 

сорок шість тисяч три 

гривні 40 копійок) 

   

ДК 021:2015-4221: 

Машини для 

обробки продуктів 

харчування, 

виробництва напоїв 

та обробки 

тютюну(машина 

протиральна -

різальна, 

картоплечистка) 

3110 34699,00 (Тридцять 

чотири тисячі шістсот 

дев’яносто девять 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-3971: 

Електронагрівальні 

прилади 

(Сковорода 

електрична, марміт 

перших страв/) 

3110 37600,00(Тридцять сім 
тисяч шістсот гривень 

00 копійок) 

   

ДК 021:2015-3971: 

Пральні та 

сушильні машини 

3110 76758,00 (сімдесят 

шість тисяч сімсот 

п’ятдесят вісім гривень 

00 копійок) 

   

ДК 021:2015 - 

3232Телевізійне й 

аудіовізуальне 

обладнання 

3110 21499,00  (Двадцять 

одна тисяча чотириста 

дев’яносто девять 

гривень 00 копійок) 

   

ДК 021:2015-3910: 

Меблі(Ніша-шафа) 

2210 6300,00 (Шість тисяч 

триста гривень 00 

копійок) 

   

ДК 021:2015-

30125100-2 -

 Картриджі з 

тонером 

2210 850,00 (Вісімсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) 

   

ДК 021-2015 
(CPV): 45000000-7 -

 Будівельні роботи та 

поточний ремонт 
(Роботи по поточному 

ремонту сходових 

маршів,коридору,заміна 
віконних і дверних 

блоків Вознесенського 

навчально-виховного 

комплексу 

2240 199`980.00 грн (Сто 
дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

вісімдесят гривень 

00 копійок) 

   



"Загальноосвітнього 

навчального закладу І-

ІІІст.-дошкільного 

навчального закладу" 

№3 Вознесенської 

міської ради) 

Код ДК 021-2015 

(CPV): 72268000-1 -

 Послуги з 

постачання 
програмного 

забезпечення 

Постачання 
примірника та пакетів 

оновлень 

комп"ютерної 
програми M.E.Doc 

звітність 

2240 1500,00 грн (Одна 

тисяча п’ятсот 

гривень 00 копійок) 

   

 

Директор                                                  Т.М.Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


