
Додаток до річного плану закупівель  

на  2015 рік з змінами 

Дошкільний навчальний заклад № 18, 26244018 
(найменування замовника,  код за ЄДРПОУ ) 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Проц

едур

а 

заку

півлі 

Орієнто

вний 

початок 

проведе

ння 

процеду

ри 

закупів

лі 

При

мітк

и 

1 2 3 4 5 6 

10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні 

вироби ( 10.73.11-50.00) 

 

2230 1083,92 

(Одна тисяча вісімдесят три 

грн.92 коп.)в т.ч.ПДВ-180,65 

   

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

та ін..тварин родини конячих,свіже чиа охолоджене( 

10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 ) 

2230 52097,10 

(П’ятдесят дві тисячі 

дев’яносто сім грн..10 коп.)в 

т.ч.ПДВ-8682,85 

   

10.12.1 М'ясо  свійської птиці,свіже чи охолоджене 

(10.12.10-10.00) 

2230 25441,29 

(Двадцять п’ять тисяч 

чотириста сорок одна грн..29 

коп.)в т.ч.ПДВ-4240,22 

   

10.13.1.Консерви та готові страви з м’яса,м’ясних 

субпродуктів чи крові ( 10.13.14-60.00) 

2230 16238,12 

(Шістнадцять тисяч двісті 

тридцять вісім грн..12 коп.)в 

т.ч.ПДВ-2706,35 

   

10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена ( 

10.20.13-30.00) 

2230 39670,75 

(Тридцять дев’ять тисяч 

шістсот сімдесят грн..75 коп.)в 

т.ч.ПДВ-6611,79 

   

01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00) 2230 
16602,66 

(Шістнадцять тисяч шістсот дві 

грн..66 коп.)в т.ч.ПДВ-2767,11 

   

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім 

картоплі(10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00) 

2230 12977,35 

(Дванадцять тисяч дев’ятсот 

сімдесят сім грн..35 коп.)в 

т.ч.ПДВ-2162,89 

   

10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та 

кондитерські,борошняні,тривалого зберігання( 10.72.12-

30.00) 

2230 4301,18 

(Чотири тисячі триста одна 

грн..18 коп.)в т.ч.ПДВ-716,86 

   

10.71.1 Вироби  хлібобулочні,кондитерські та 

кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання ( 10.71.11-

00.90) 

2230 12511,37 

(Дванадцять тисяч п’ятсот 

одинадцять грн..37 коп.)в 

т.ч.ПДВ-2085,23 

   

10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (10.51.11-

42.00) 

2230 
56242,78 

(П’ятдесят шість тисяч двісті 

сорок дві грн..78 коп.)в 
т.ч.ПДВ-9373,80 

   

10.51.5 Продукти молочні, інші ( 10.51.51-08.00;10.51.52-

41.00) 

2230 10096,88 

(Десять тисяч дев’яносто шість 

грн..88 коп.)в т.ч.ПДВ-1682,81 

   

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(10.51.40-

30.00;10.51.40-50.00) 

2230 39354,34 

(Тридцять дев’ять тисяч триста 

п’ятдесят чотири грн..34 коп.)в 

т.ч.ПДВ-6559,06 

   

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00) 2230 10624,68 

(Десять тисяч шістсот двадцять 

чотири грн..68 коп.)в т.ч.ПДВ-

1770,78 

   

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші ( 

10.61.21-00.00) 

2230 2365,59 

(Дві тисячі триста шістдесят 

п’ять грн..59 коп.)в т.ч.ПДВ-

394,27 

   



10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений,або 

лущений чи дроблений(10.61.11-00.00) 

2230 1277,58 

(Одна тисяча двісті сімдесят сім 

грн..58 коп.)в т.ч.ПДВ-212,93 

   

10.81.1 Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний 

чи буряковий цукор (сахароза);меляса (10.81.12-30.10) 

2230 
8190,60 

(Вісім тисяч сто дев’яносто 

грн..60 коп.)в т.ч.ПДВ-1365,10 

   

10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані 

(10.39.22-30.00;10.39.25-20.00) 

2230 4423,59 

(Чотири тисячі чотириста 

двадцять три грн..59 коп.)в 
т.ч.ПДВ-737,26 

   

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(10.51.30-30.00) 2230 20451,38 

(Двадцять тисяч чотириста 

п’ятдесят одна грн..38 коп.)в 

т.ч.ПДВ-3408,56 

   

01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі ( 01.47.21-00.00) 2230 12365,70 

(Дванадцять тисяч триста 

шістдесят п’ять грн..70 коп.)в 

т.ч.ПДВ-2060,95 

   

10.41.5 Олії рафіновані (10.41.54-00.00) 2230 3521,23 

(Три тисячі п’ятсот двадцять 

одна грн..23 коп.)в т.ч.ПДВ-

586,87 

   

10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09) 

2230 3855,50 

(Три тисячі вісімсот п’ятдесят 

п’ять грн..50 коп.)в т.ч.ПДВ-

642,58 

   

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

порошок( 10.82.13-00.00) 

2230 4879,24 

(Чотири тисячі вісімсот 

сімдесят дев’ять грн..24 коп.)в 

т.ч.ПДВ-813,21 

   

10.83.1 Чай і кава,оброблені (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00) 2230 5434,28 

(Пять тисяч чотириста тридцять 

чотири грн..28 коп.)в т.ч.ПДВ-

905,71 

   

10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00) 2230 255,05 

(Двісті п’ятдесят п’ять грн..05 

коп.)в т.ч.ПДВ-42,51 

   

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 
2230 11487,26 

(Одинадцять тисяч чотириста 

вісімдесят сім грн..26 коп.)в 

т.ч.ПДВ-1914,54 

   

01.13.4 Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні 2230 8611,57 

(Вісім тисяч шістсот 

одинадцять грн..57 коп.)в 

т.ч.ПДВ-1435,26 

   

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші  2240 864,00 (Вісімсот шістдесят чотири 

грн..00 коп.)в т.ч. ПДВ-144,00 

   

 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами 2272 
9499,00 (Дев’ять тисяч 

чотириста дев’яносто дев’ять 

грн..00 коп.)в т.ч. ПДВ-1583,17 

   

37.00.1 Послуги каналізаційні 2272 
9799,00 (Дев’ять тисяч сімсот 

дев’яносто дев’ять грн..00 

коп.)в т.ч. ПДВ-1633,17 

   

35.11.1  Енергія електрична  2273 65366,00 (Шістдесят п’ять 

тисяч триста шістдесят шість 
грн..00 коп.)в т.ч. ПДВ-

10894,33 

   

61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(61.10.11-00.00) 
 

2240 1342,00 (Одна тисяча триста 

сорок дві грн..00 коп.)в т.ч. 

ПДВ-223,67 

   



91.01.1 Послуги бібліотек і архівів 

 

2240 
375,00 (Триста сімдесят п’ять 

грн..00 коп.) без ПДВ 

   

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування  

 

2240 
2823,00 (Дві тисячі вісімсот 

двадцять три грн..00 коп.)в т.ч. 

ПДВ-470,50 

   

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних 
носіях 

2240 1466,00 ( Одна тисяча 

чотириста шістдесят шість грн.. 

00 коп.)в т.ч.ПДВ-244,33 

   

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі 2240 1620,00 (Одна тисяча шістсот 

двадцять грн..00 коп.)в т.ч. 

ПДВ-270,00 

   

27.51.1 Холодильники та морозильники;машини 

пральні;електроковдри;вентилятори (27.51.11-33.00) 
3110 34286 (Тридцять чотири тисячі 

двісті вісімдесят шість грн..) в 

т.ч. ПДВ-5714,33 

   

                  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від_29.09.2015__№_______ 
 
Голова комітету з конкурсних торгів       ____________________________ Н.Б.Мельник                                   
                                                                             (підпис)          (ініціали та прізвище) 
МП 

 


