
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015рік

Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-2 ступенів №11 Донецької облради 23031285

 Предмет закупівлі

Код  КЕКВ  
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість   
предмета закупівлі 

(грн)
Процедура 
закупівлі

Очікуваний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівель Примітки

1 2 3 4 5 6

24.62.1Клей шпалерний 2210
11418,00(Одинадцять 

тисяч чотириста 
вісімнадцять  

червень, 
листопад

17.24.1 Шпалери 2210
22050,00 ( Двадцять дві 

тисячи п'ятдесят 
грн.00коп)

червень

20.41.3 (Мило 
господарське, 
мило,синька,біомой) 

2210
16373,60 ( Шістнадцять 
тисяч триста сімдесят 

три  грн.60коп.) 
лютий

20.16.5(Пена монтажна) 2210
603,60(Шістсот трі 

грн.60коп.)
листопад

20.41.4 (Порошок 
пральний) 

2210
27600,00 (Двадцять сім 

тисяч шістсот 
грн.00коп.) 

лютий, 
листопад

12000
20.30.2 (Розчинник Уайт-
спирт) 

2210
350,00(Триста 

п´ятдесят грн.00коп)
лютий

20.52.1 (Клей ПВА) 2210
250,00(Двісті п´ятдесят 

грн.00коп.) 
лютий

41200
20.20.1 
(Дезактін,белізна,стириліу
м) 

2210
17680,00(сімнадцять 
тисяч сто шістсмот 

вісімдесят грн.00коп.) 
лютий

27.51.2(Пилосос ) 2210
4143,06,00 (Чотири 
тисячи сто сорок три квітень

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

27.51.2(Пилосос ) 2210 тисячи сто сорок три 
грн.06 коп)

квітень

22.22.1 ( Таз 
пластмасовий)

2210
435,60 (Чотириста 

тридцять п'ять  грн.60 
коп)

квітень

08.11.3 (Крейда) 2210
5800,00 ( П'ять тисяч 
вісімсот  грн.00коп) 

квітень
2040

23.52.1 (Вапно) 2210
2040,00(Дві тисячи  
сорок грн.00коп.) 

квітень

23.42.1 (Унітаз з бачком) 2210
1494,12(Одна  тисяч 
чотириста дев'яносто 
чотири грн.12коп.) 

квітень

22.23.1 (Бачок для унітазу 
з поплавцем 
поліетиленов.,сифон під 
раковину,ліноліум,дверь 
метал.,коробка 
дверная,ціліндр,наклад.на 

2210
168600,20( Сто 

шістдесят вісім тисяч 
шістсот грн.20коп.) 

квітень, 
листопад

87064,2

16.21.2 (Двері 
ольха,коробка 
МДФ,наличник комп.МДФ)

2210

15931,32( П' ятнадцять 
тисяч  дев'ятсот 

тридцять одна 

грн.32коп.) 

квітень

32.91.1 (Швабра для миття 
вікон,держак для 
лопати,метли на держаку) 

2210
8998,80(Вісім тисяч  
дев'ятсот дев´яносто 
вісім  грн.80коп.) 

квітень

25.72.1 (Замок врезной, 
петля універсальна,ручка 
скоба,нажимной гарнітур ) 

2210
10855,14 (Десять тисяч 
вісімсот  п'ятдесят п'ять 

грн.14коп.) 

квітень, 
листопад

25.73.1 (Бензопила) 2210
2499,40 (Дві тисячи 
чотириста дев'яносто 
дев'ять грн.40коп.) 

квітень

20.41.3 (Засіб для миття 
вікон,миття 
унітаз.Сантрі,Доместос)

2210

17691,00(Сімнадцять   
тисяч шістсот 

дев'яносто одна 
квітень,листопа

д
унітаз.Сантрі,Доместос)

дев'яносто одна 
грн.00коп.) 

д

5133



28.73.1 (Скоби к степлеру) 2210
117,00 ( Сто сімнадцять 

грн.00коп.) 
квітень

28.24.1 (Дриль, дриль-
шуруповерт, паяльник для 
труб)

2210
5012,00 ( П'ять тисяч 
дванадцять грн.00коп.) 

квітень

22.19.5(Дермантин) 2210
7947,00 ( Сім тисяч 
дев'ятсот сорок сім 

грн.00коп.) 
квітень

25.73.3 (Степлер мебельн, 
ножиці садові)

2210
978,80 ( Дев'ятсот 
сімдесят вісім  
грн.80коп.) 

квітень

23.13.1 
(Тарілка,миска,сервиз 
чайний)

2210
88148,00 ( Вісімдесят 
вісім тисяч сто сорок 

вісім грн.00коп.) 

квітень, 
листопад

39330

13.92.2 (Подушки) 2210
10735,10(Десять тисяч 

сімсот тридцять 
п'ятьгрн.10коп.)

травень

23.13.1 (Кружка 
скло,стакани скло.)

2210
16380,00 ( Шістнадцять 
тисяч триста вісімдесят  

грн.00коп.) 
квітень

27.90.3 (Комплект 
паяльника)

2210
639,60 (Шістсот 
тридцять дев'ять 

грн.60коп.) 
квітень

27.40.1 (Електролампи) 2210

12996,00 (Дванадцять 
тисяч дев'ятсот 
дев'яносто шість 

грн.00коп.) 

квітень

32.30.1 (М 'яч,скакалка) 2210
8050,62(Вісім тисяч   
п´ятдесят грн.62коп.) 

квітень

20.30.2 (Фарба біла,ємаль 
жовта,шпаклевка) 

2210

28895,36 ( Двадцять 
вісім тисяч вісімсот 
дев'яносто п'ять 

грн.36коп.) 

квітень, 
листопад

25353,36
13.93.1 (Доріжка 76600,00 ( Сімдесят 13.93.1 (Доріжка 
килимова, 
килим,покривало)

2210
76600,00 ( Сімдесят 
шість тисячи шістсот 

грн.00коп.) 
травень

13.92.1 (Підковдра, 
простирадло,наволочка,  
рушник)

2210
43408,80 ( Сорок три  
тисячи чотириста вісім 

грн.80коп.) 
травень

14.12.3 (Халат мед., 
куртка поварська)

2210
18605,40 ( Вісімнадцять 

тисяч шістсот п'ять  
грн.40коп.) 

травень

13.20.3 (Гардинє 
полотно,стрічка 
гординова)

2210
98448,00 ( Дев'яносто 
вісім тисяч чотириста 
сорок вісім грн.00коп.) 

травень

63.91.1 (Периодічні 
видання)

2210
20000,00 ( Двадцять 
тисяч  грн.00коп.) 

травень

32.99.1 (Канцтовари) 2210
5361,54 ( П'ять тисяч 
триста шістдесят одна 

грн.54коп.) 
грудень

17,12,7(папір ксероксний) 2210
350,40(триста п'ятдесят 

грн.40коп.)
грудень

22.29.2(лоток 
горізантальний)

2210
224,10(Двісті двадцять 

чотири грн.10коп.)
грудень

17.23.1 (Журнали 
класні,табель)

2210
1774,80 ( Одна тисяча 
сімсот сімдесят чотири 

грн.80коп.) 
травень

22.29.2 (Файли) 2210
327,40 ( Триста 
двадцять сім 
грн.40коп.) 

травень

21.12.5 (Папір) 2210
7000,00 ( Сім тисяч 

грн.00коп.) 
травень

19.20.2 (Бензин) 2210
42500,00 ( Сорок дві 

тисячи п'ятсот 
грн.00коп.) 

квітень

19.20.2 ( Літол,тосол) 2210
2625,00 (Дві тисяча 

шістсот двадцять п'ять квітень19.20.2 ( Літол,тосол) 2210 шістсот двадцять п'ять 
грн.00коп.) 

квітень



29.32.3 (Части к 
автомобілям)

2210

4497,00 ( Чотири 
тисячи чотириста 
дев'яносто сім 
грн.00коп.) 

квітень

23.65.1 ( Плита стельова 
Laguna)

2210
8716,5 (Вісім тисяч 
сімсот шістнадцять 

грн.50 коп)
травень

16400
17.22.1(Туалетний 
папір,паперові 
серветки,паперові 
рушники)

2210
18040,00 (Вісімнадцять 
тисяч сорок грн.00 коп.)

листопад

16.21.1 (Плита ОСБ) 2210
17900,00 (Сімнадцять 
тисяч дев'ятсот грн.00 

коп.)
листопад

16.21.2(Полотно 
глух.ліштва універсал.

2210
3439,80(Трі тисячі 
чотириста тридцять 
дев'ять грн.80коп.)

листопад

27.40.2 (Світільник,лампи 
для світильника)

2210
61700,00 (Шістдесят 
одна тисяча сімсот 

грн.00 коп.)
листопад

20.30.1 (Фарба жовто-
коричнева,біла)

2210
66000,00 (Шістдесят 

шість тисяч грн.00 коп.)
листопад

22.23.1 (Плінтус заглушки 
,куточки для плінтусав 
,поріг 
ал.,уплотнітель,сендвіч-
24мм)

2210
15845,16 (П'ятнадцять 
тисяч вісімсот сорок 
п'ять грн.16коп.)

листопад

21.20.1(Ліки) 2220
16042,00(Шістнадцять 

тисяч  сорок дві 
грн.00коп.) 

квітень

21.20.2(Туберкулін) 2220
9492,12(Дев'ять тисяч 
чотириста дев'яносто 

дві грн.12коп.)
жовтень

21.20.2 ( Матеріали 235,00(Двісті тридцять 21.20.2 ( Матеріали 
перев'язувальні) 

2220
235,00(Двісті тридцять 

п´ять грн.00коп.) 
квітень

20.14.3 (Аскорбиновая 
кислота) 

2220
510,00(П´ятсот десять 

грн.00коп.) 
квітень

16.29.1 (Шпатель 
однор.дерев.) 

2220
102,00(Сто дві 
грн.00коп.)

січень
1080

01.11.7 (Овочів бобових 
сушених) 

2230
1080,00( Одна тисяча 
вісімдесят грн.00 коп.) 

січень
13860

01.13.1( Овочів листкових) 2230
13860,00 (Тринадцять 

тисяч вісімсот 
шістдесят  грн.00коп.) 

січень

39150

01.13.3( Культур овочевих 
плодоносних,інших) 

2230
39150,00 ( Тридцять 
дев'ять тисяч сто 

п'ятдесят грн.00коп.)
січень

29410

01.13.4 (Овочів 
коренеплідних,цибулинних 
та бульбоплідних) 

2230

29410,00(Двадцять 
дев'ять тисяч 

чотириста десять 
грн.00коп.)

січень

105015,55
01.13.5 (Коренеплодів та 
бульб їстівних з високим 
умістоь крахмалю та 
інуліну) 

2230
105015,55(Сто п'ять 
тисяч п'ятнадцять 
грн.55коп.) з ПДВ

січень

3275,2

01.21.1(Винограду) 2230
3275,20(Три тисячи 
двісті сімдесят п´ять 

грн.20коп.)
січень

94320

01.22.1 (Плодів тропічних і 
субтропічнних культур)

2230
94320,00(Дев´яносто 
чотири  тисячи  триста 
двадцять грн.00коп.)

січень

96930

01.23.1 (Плодів 
цитрусових культур) 

2230
96930,00( Дев´яносто 
шість тисяч  дев´ятсот 
тридцять грн.00коп.)

січень

72000

01.24.1 (Яблук) 2230
72000,00(Сімдесят дві 
тисячи  грн.00коп.)

січень
30580

01.24.2 (Плодів 
зерняткових і кісточкових 2230

30580,00(Тридцять 
тисяч п´ятсот січеньзерняткових і кісточкових 

культур,інших) 
2230 тисяч п´ятсот 

вісімдесят грн.00коп.)
січень

44785



01.25.1 (Ягід та плодів 
рослин роду vaccinium) 

2230

44785,00(Сорок чотири 
тисячи сімсот 
вісімдесят п'ять 

грн.00коп.)

січень

72720

01.47.2 (Яєць у шкаралупі, 
свижих) 

2230
72720,00 (Сімдесят дві  
тисячи сімсот двадцать 

грн.00коп.)
січень

6999,3

01.49.2 (Продукції 
тваринництва,іншої) 

2230
6999,30(Шість тисяч  
дев´ятсот дев'яносто 
дев'ять грн.30коп.)

січень

119813
10.11.3 (М'яса 
замороженого та 
заморожених харчових 
субпродуктів; м'яса та  
харчових субпродуктів, 
інших)

2230

119813,00(Сто 
дев'вятнадцять тисяч 
вісімсот тринадцять 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

64688,74
10.11.1 (М'ясо великої 
рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, 
свіже чи охолоджене)

2230

64688,74(Шістдесят 
чотири тисячи шістсот 

вісімдесят вісім 
грн.74коп.)

січень

119970

10.12.1 (М'яса свійської 
птиці,охолоджене) 

2230

119970,00(Сто 
дев'ятнадцять  тисяч 
дев'ятсот сімдесят 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

35025

10.12.2 (М'яса свійської 
птиці,замороженого) 

2230
35025,00(Тридцять 
п'ять тисяч двадцять 
п´ять грн.00коп.)

січень

98704,5
10.13.1 (Консервів та 
готових страв з 
м'яса,м'ясних субпродуктів 
чи крові) 

2230
98704,50(Дев'яносто 
вісім тисяч сімсот 
чотири  грн.50коп.)

січень

98075,9

10.20.1 (Продукції 
рибної,свіжої,охлажденої 
чи замороженої) 

2230

118075,90(Сто 
вісімнадцять тисяч 

сімдесят п'ять 
грн.90коп.)

січень, 
листопад

14850
чи замороженої) 

грн.90коп.) 14850
10.20.2 (Риби,обробленої 
чи законсервованої іншим 
способом;ікри осетрових 
та замінників ікри)

2230
14850,00(Чотирнадцять 

тисяч вісімсот 
п´ятдесят грн.00коп.)

січень

105264

10.32.1 (Соків фруктових 
та овочевих) 

2230

105264,00(Сто п'ять  
тисяч двісті шістдесят 
чотири грн.00коп.)з 

ПДВ

січень

87188,6
10.39.1 (Плодів та 
овочів,оброблених та 
законсервованих,крім 
картоплі) 

2230
87188,60(Вісімдесят сім 
тисяч сто  вісімдесят 

вісім грн.60коп.)
січень

99567

10.39.2 (Плодів й 
горіхів,оброблених та 
законсервованих) 

2230

99567,00(Дев'яносто 
дев'ять тисяч п´ятсот 

шістдесят сім  
грн.00коп.)

січень

15260

10.41.5 (Олій 
рафінованих) 

2230
15260,00(П'ятнадцать 
тисяч двісті шістдесят 

грн.00коп.)
січень

119854

10.51.1 (Молока та 
вершків,рідинних,обробле
них) 

2230

119854,00(Сто 
дев'ятнадцять тисяч 
вісімсот  п´ятдесят 
чотири грн 00коп.)з 

ПДВ

січень

119902,5

10.51.3 (Масла 
вершкового та молочних 
паст) 

2230

169902,50(Сто 
шістдесят дев'ять тисяч 

дев'ятсот дві 
грн.50коп.)з ПДВ

січень,листопа
д

119989,3

10.51.4 (Сиру сичужного та 
кисломолочного сиру) 

2230

199989,30(Сто 
дев'яносто дев`ять 
тисяч дев'ятсот 

вісімдесят дев'ять 
грн.30коп.)з ПДВ

січень, 
листопад

116596,2



10.51.5 (Продуктів 
молочних,інших) 

2230

116596,20(Сто 
шістнадцять тисяч 
п'ятсот  дев´яносто 

шість грн.20коп.)з ПДВ

січень

10430
10.61.1 (Рису 
напівобрушеного чи 
повністю обрушеного,або 
лущеного чи дробленого) 

2230
10430,00(Десят тисяч 
чотириста тридцять 

грн.00коп.)
січень

10400
10.61.2 (Борошна 
зернових і овочевих 
культур;їхніх суміші) 
10.61.21-00.00

2230
10400,00( Десят тисяч 
чотириста грн.00коп.)

січень

24002,5
10.61.3 
(Круп,крупки,гранул та 
інших продуктів з зерна 
зернових культур) 

2230
24002,50(Двадцять 
чотири  тисячи дві 

грн.50коп.)
січень

1626
10.62.1 (Крохмалю і 
крохмалепродуктів;цукру і 
цукрових сиропів,н.в.і.у) 

2230
1626,00(Одна тисяча 

шістсот двадцять шість 
грн.00коп.)

січень

107685
10.71.1 (Виробів 
хлібобулочних,кондитерсь
ких та 
кулінарних,борошняних,не
тривалого зберігання) 

2230

107685,00(Сто сім 
тисяч шістсот 

вісімдесят п´ять 
грн.00коп.)з ПДВ

січень

84113
10.72.1 (Виробів 
хлібобулочних,зниженої 
вологості,та 
кондитерських,борошняни

х,тривалого зберігання) 

2230
84113,00(Вісімдесят 
чотири тисячи сто 

тринадцять грн.00коп.)
січень

12240
10.73.1 ( 
Макарон,локшини,кускусу і 
подібних борошняних 
виробів) 10.73.11-30.00

2230
12240,00(Дванадцять 
тисяч двісті сорок 

грн.00коп.)
січень

26520
10.81.1  (Цукру-
сирця,тростиного і 26520,00(Двадцять сирця,тростиного і 
очищеного тростинного чи 
бурякового 
цукру(сахарози),меляси) 

2230
26520,00(Двадцять 
шість  тисяч п'ятсот 
двадцять  грн.00коп.)

січень

4200
10.82.1 (Какао 
тертого,какао-масла,жирів 
й олій,какао-порошку) 

2230
4200,00(Чотири   
тисячи двісті  
грн.00коп.)

січень

119981,85

10.82.2 (Шоколаду і 
цукрових кондитерських 
виробів) 

2230

139981,85(Сто 
тридцять дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят 
одна грн.85коп.)з ПДВ

січень, 
листопад

13270

10.83.1 (Чаю і 
кави,оброблених) 

2230
13270,00(Тринадцять  
тисяч двісті сімдесят  

грн.00коп.)
січень

460
10.84.2 
(Прянощів,оброблених) 

2230
460,00(Чотириста 

шістдесят грн.00коп.)
січень

1003,86

10.84.3 (Солі харчової) 2230
1003,86( Одна тисяча 

три грн.86коп.)
січень

630
10.89.1 
(Супів,яєць,дріжджів та 
інших харчових 
продуктів;екстратів та 
соків з м'яса,риби й 
водяних безхребетних) 

2230
630,00(Шістсот 

тридцять  грн.00коп.)
січень

164 2361600
20.14.3 (Кислот 
монокарбонових жирних 
технічних;кислот 
корбонових та їхніх солей) 

2230
164,00(Сто шістдесят 
чотири   грн.00коп.)

січень
2000+3000

+4000 
катридж сергеев

95.11.1 (Послуги з 
техничного 
обслуговування і ремонту 
компьютерної техники) 

2240
11500,00( Одинадцять  

тисяч п ятсот  
грн.00коп.)

лютий

24724,48аз
ов+5560,8
0кнопка+ 

2017  
остаток

80.20.1 (Пожарна 32302,56 (Тридцать дві 80.20.1 (Пожарна 
сигналізація,охранная 
сигнализация) 

2240
32302,56 (Тридцать дві 

тисячи триста дві 
грн.56коп.)

січень 430,68ф+ 
5760т



38.32.1 (Утилізування 
відсортованих 
металевих матеріалів) 
38.32.11-00.00

2240
2930,32(Две тисячи 
дев´ятсот тридцять 

грн.32коп.)
травень

500+12000

45.20.1 (Технічне 
обслуговування та 
ремонтування 
автомобілів ) 

2240
12500,00( Дванадцять 

тисяч п'ятсот  
грн.00коп.)

березень

6642
65.12.2 (Страхування 
цивільної відповідальності 
автотранспорта) 

2240
6642,00(Шість 

тисячшістсот сорок дві 
грн.00коп.)

квітень

12000
52.10.1 (Послуги  
зберігання, доставки 
підручників) 

2240
12000,00(Дванадцять 
тисяч  грн.00коп.)

січень

23167,92

81.29.1 (Послуги по 
дератизація і дезинсекція)

2240
23167,92(Двадцять три 
тисячи сто шістдесят 

сім грн.92коп.)
січень

4738,56
35.13.1 (Обслуговування 
мереж зовнішнього 

2240 4738,56(Чотири  тисячи 
сімсот тридцять вісім 

березень
15566,88

38.11.2 (Послуги по 
ввивозу сміття) 

2240
15566,88( П'ятнадцять 
тисяч п'ятсот шістдесят 

шість грн.88коп.)
січень

1000
71.20.1 (Поверки 
лічильників) 

2240
1000,00(Одна тисяча 

грн.00коп.)
травень

15800+ 
5900

62.02.3 (Ліцензійний 
супровід програми 
"Парус",програмне 
забезпечення Парус-
Бюджет,Парус-
Консолідація) 

2240
21700,00(Двадцять 
одна тисяча сімсот  

грн.00коп.)
січень

9100
74.90.1 (Послуги щодо 
надання професійної та 

2240
9100,00(Дев'ять тисяч 

травень
надання професійної та 
технічної допомоги та 
консультаційні, н.в.і.у

2240
9100,00(Дев'ять тисяч 

сто грн.оокоп.)
травень

3000
69.10.1 ( Юридичні 
послуги) 69.10.16-00.00

2240
3500,00(Три тисячи 
п´ятсот грн.00коп.)

травень
1500

72.19.1 (Послуги 
визначення опіру ізоляції 
єлектропроводок) 72.19.14-
00.00

2240
5500,00(П´ять тисяч 
п´ятсот  грн.00коп.)

квітень

99000
ДСТУ БД 1.1-1-2013 
(Поточний ремонт 
інтерната)

2240
198000,00( Сто 

дев´яносто вісім тисяч  
грн.00коп.)

травня,листопа
д

99000
33.19.1 (Опресування 
систем опалювання) 

2240
2000,00(Две тисячи  

грн.00коп.)
серпень

6090
33.12.1 ( Перезарядка 
вогнегасників)

2240
3000,00(Три тисячи  

грн.00коп.)
липень

128300гор.
+26334хол

71.20.1 (Перевірка та 
ремонт вагів)

2240
1780,30(Одна тисяча 
сімсот вісімдесят 

грн.30коп
серпень

49.41.1(Послуги організації 
перевезення відправлень)

2240 500,00(П'ятсот грн.) вересень

85.59.1(Послуги з 
навчання спеціалістів)

2240
4400,00(Чотитри тисячі 
чотириста грн.00коп.)

жовтень

36.00.2(Водопостачання ) 2272
36720,00( Тридцять 
шість тисяч сімсот 

двадцять грн.00коп.)
січень

16866 
стоки 
х+гор

37.00.1 ( Каналізація) 2272
6480,00( Шість тисяч  
чотириста вісімдесят 

грн.00коп.)
січень

26.20.1(Ноутбук,комп'ютер

,сістемни блокі,прінтер)
3110

180944,00(Сто 
вісімдесят тисяч 

дев'ятсот сорок  чотири 
грн.00коп.)

листопад

26.20.2(ІБП) 3110
18956,00(Вісімнадцять 

тисяч дев'ятсот листопад26.20.2(ІБП) 3110 тисяч дев'ятсот 
п'ятьдесят шість грн.)

листопад



ДСТУБД 1.1-1:1013 
(Капітальний ремонт 
інтерната)

3132
523902,00( П'ятсот 
двадцять три тисячи 

дев'ятсот дві 
червень

877103,96
ДСТУБД 1.1-1:1013 
(Капітальний ремонт 
інтерната)

3132
353201,96(Триста 

п'ятдесят три тисячи 
двісті одна грн.96коп.)

липень

ДСТУБД 1.1-1:1013 
(Капітальний ремонт 
інтерната)

3132
907927,20( Дев'ятсот 
сім тисяч дев'ятсот 

двадцять сім 
листопад

Довідка№9о
т 

30.10.2015р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 08.12.2015 №6

Голова комітету з конкурсних торгів Л.І.Назаренко 
(підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів Ю.М.Сидякина 


