
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів №11 Донецької облради

Найменування 

замовникаі

Код згідно з 

ЄДРПОУ замовника

Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі(за наявності) 

КЕКВ(для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

прцедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продукція для чищення 

та полірування
ДК 021:2015:39800000-0 2210

84400,00(Вісімдесят 

чотири тисячі 

чотириста грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
травень 2017р.

Офісне устаткування 

та приладдя різне
ДК 021:2015:30190000-7 2210

6985,00(Шість тисяч 

дев'ятсот вісімдесят 

п'ять грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
травень 2017р.

Паперові чи картонні 

руєстраційні журнали
ДК 021:2015:22810000-1 2210

3015,00(Трі тисячі п 

ятнадцять грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
травень 2017р.

Паливо ДК 021:2015:09100000-0 2210

25700,00(двадцять п 

ять тисяч  сімсот 

грн.і00коп.)

Допорогові 

закупівлі
квітень2017р.

Меблі ДК 021:2015:39100000-3 2210
30000,00(тридцять 

тисяч 00коп.)

Допорогові 

закупівлі
квітень2017р.

Вироби домашнього 

текстилю
ДК 021:2015:39510000-1 2210

250000,00(Двісті 

п'ятдесят тисяч00коп.)

Допорогові 

закупівлі
квітень2017р.

Конструкційні 

матеріали
ДК 021:2015:44110000-4 2210

248650,00( двісті сорок 

вісім тисяч шістсот 

п'ятдесят грн 00коп.)

Допорогові 

закупівлі
травень2017р.

 Клеї ДК 021:2015:24910000-6 2210

2750,00(Дві тисячі 

сімсот п ятдесят 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
травень2017р.

Річний план  (додаток до річного плану) закупівель на 2017 рік       



Столярні вироби ДК 021:2015:44220000-8 2210
47100,00(Сорок сім 

тисяч сто грн.00коп.) 

Допорогові 

закупівлі
травень2017р.

Світильники та 

освітлювальна 

арматура

ДК 021:2015:31520000-7 2210
60000,00(Шістдесят 

тисяч  грн.00коп.) 

Допорогові 

закупівлі
травень2017р.

Утилізація сміття та 

поводження зі

сміттям

ДК 021:2015:90510000-5 2240

17559,36(семнадцять 

тисяч п'ятсот п'ятдесят 

дев'ять грн.00коп.) 

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

Послуги з відведення 

стічних вод 
ДК 021:2015:90430000-0 2272

81600,00грн.(Вісімсот 

одна тисяча шістсот 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

 Медичні матеріали ДК 021:2015:33140000-3 2220
9000,00грн(Дев' ять 

тисяч грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

Алерген туберкулін 

очищений
ДК 021:2015:33650000-1 2220

28000,00грн(Двадцять 

вісм тисяч грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р

Експлуатація 

електричних установок
ДК 021:2015:65320000-2 2240

5763,00грн(П ять тисяч 

сімсот шістдесят трі 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
березень 2017р.

Послуги телефонного 

зв’язку та

передачі даних

ДК 021:2015:64210000-1 2240

5736,00(П´ять тисяч 

сімсот тридцять шість 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

Охоронні послуги ДК 021:2015:79710000-4 2240

7188,00(Сім тисяч сто 

вісімдесят вісім 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

 Загальні державні 

послуги
ДК 021:2015:75110000-0 2240

26728,00(Двадцять 

шість тисяч сімсот 

двадцять вісім 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

 Послуги зі 

встановлення парових

генераторів, турбін, 

компресорів

ДК 021:2015:51130000-2 2240

15566,00(П ятнадцять 

тисяч п ятсот 

шістдесят шість 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.



Консультаційні послуги 

з питань

приймальних 

випробувань

комп’ютерного 

апаратного

забезпечення.

ДК 021:2015:72140000-8 2240

10810,00(Десять тисяч 

вісімсот десять 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
лютий 2017р.

Послуги пов`язані із 

системами та 

підтримкою.

ДК 021:2015:72250000-2 2240

1770,00(Одна тисяча 

сімсот сімдесят 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
лютий 2017р.

Послуги пов`язані з 

програмним 

забеспеченням.

ДК 021:2015:72260000-5 2240
54000,00(п'ять тисяч 

четыриста грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
лютий 2017р.

Послуги пов`язані з 

програмним 

забеспеченням.

ДК 021:2015:72260000-5 2240

4417,00(Чотири тисячі 

чотириста семнадцять 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі
лютий 2017р.

Послуги з технічного 

огляду та випробувань 
ДК 021:2015:71630000-3 2240

340,00(Триста сорок 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі
березень 2017р.

Послуги із санітарно-

гігієнічної

обробки приміщень 

ДК 021:2015:90920000-2 2240

25670,06(Двадцять п 

ять тисяч шістсот 

сімдесят грн.06коп.)

Допорогові 

закупівлі
січень 2017р.

Електрична енергія ДК 021:2015:09310000-5 2273

425 500,00(чотириста 

двадцять п'ять 

грн.00коп.)

Переговорн

а процедура
січень 2017р.

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція.
ДК 021:2015:09320000-8 2271

2679534(два мільйони 

шістсот сімдесят 

дев'ять тисяч п'ятсот 

тридцять чотири 

грн.00коп.)

Переговорн

а процедура 
січень 2017р.

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція.
ДК 021:2015:09320000-8 2272

82100(вісімдесят дві 

тисячі сто грн.00коп.)

Переговорн

а процедура 
січень 2017р.

Макарони, локшина, 

кускус і подібні 

борошняні вироби

10.73.1 2230

14 

577,00(чотирнадцять 

тисяч п'ятсот п'ятдесят 

п'ять грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік



Крупи,

 крупка, гранули та інші 

продукти з зерна 

зернових культур

10.61.3 2230

45921(сорок п'ять 

тисяч дев'ятсот 

двадцять один 

грн.00коп.)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

М'ясо

 великої рогатої 

худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших 

тварин конячих, свіже 

чи охолоджене

10.11.1 2230

199 990,00(сто 

дев'яносто дев'ять 

тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Олії рафіновані 10.41.5 2230

28062,00(двадцять 

вісім тисяч шістдесят 

дві грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Цукор-

сирець, тростинний і 

очищений тростинний 

чи буряковий цукор 

(сахароза); меляса

10.81.1 2230

37 392,00(Тридцять сім 

тисяч тридцять 

дев'яносто два 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

М'ясо

 заморожене та 

заморожені харчові 

субпродукти; м'ясо та 

харчові субпродукти, 

інші

10.11.3 2230

47 475,00(Сорок сім 

тисяч чотириста 

сімдесят п'ять 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Чай і кава,

 оброблені
10.61.3 2230

17 248,00(сімнадцять 

тисяч двісті сорок вісім 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

 Шоколад та цукрові 

кондитерські вироби
10.82.2 2230

199 950,00(сто 

дев'яносто дев'ять 

тисяч дев'ятсот 

п'ятдесят грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Плоди

 й горіхи, оброблені та 

законсервован

10.39.2 2230
148 000,00(сто сорок 

вісім тисяч грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік
Маріупольська 

загальноосвітня 

санаторна школа-



Плоди та

 овочі, оброблені та 

законсервовані, крім 

картоплі

10.39.1 2230

146060,00(сто сорок 

шість тисяч 

шістдесятгрн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Масло

 вершкове та молочні 

пасти

10.51.3 2230

190 000,00(сто 

дев'яносто тисяч 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Молоко

 та вершки, рідинні, 

оброблені

10.51.1 2230

186 000,00(сто 

вісімдесят шість тисяч 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

 Риба, 

оброблена чи 

законсервована іншим 

способом; ікра 

10.20.2 2230

32902,0(тридцять дві 

тисячі дев'ятсот дві 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Виноград 01.21.1 2230

6 582,56(шість тисяч 

п'ятсот вісімдесят два 

грн.56коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Продукти

 молочні, інші
10.51.5 2230

164 400,00(сто 

шістдесят чотири 

тисячі чотириста 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Сир

 сичужний та 

кисломолочний сир

10.51.4 2230

185 130,00(сто 

вісімдесят п'ять тисяч 

сто тридцять 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Продукція

 рибна, свіжа, 

охолоджена чи 

заморожена

10.20.1 2230

167 048,00(сто 

шістдесят сім тисяч 

сорок вісім грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

М'яса свійської птиці, 

свіже чи охолоджене
10.12.1 2230

168 320,00(сто 

шістдесят вісім тисяч 

триста двадцять 

грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

 М'ясо

 свійської птиці, 

заморожене

10.12.2 2230

31 630,00(тридцять 

одна тисяча шістсот 

тридцять грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Соки фруктові та 

овочеві 
10.32.1 2230

179 400,00(сто 

сімдесят дев'ять тисяч 

чотириста грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

санаторна школа-

інтернат І-ІІ ступенів 

№11 Донецької 

облради

23031285



Консерви

 та готові страви з 

м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові

10.13.1 2230

152 475,0(сто 

п'ятдесят дві тисячі 

чотириста сімдесят 

п'ять грн.00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Овочі

 коренеплідні, 

цибулинні та 

бульбоплідні

01.13.4 2230

30 201,60(тридцять 

тисяч двісті одна  

грн.60коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Плоди зерняткових

 і кісточкових культур, 

інші

01.24.2 2230

92388,8(Девяносто дві 

тисячі триста 

вісімдесят вісім тисяч 

8о коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

  (Вироби

 хлібобулочні, зниженої 

вологості, та 

кондитерські, 

борошняні, тривалого 

зберігання

10.72.1 2230
120 000,00(Сто 

двадцять тисяч 00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Ягоди та 

плоди рослин роду 

Vaccinium

01.25.1 2230

57 113,00(п'ятдесят сім 

тисяч сто тридцять грн 

00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Яйця у

 шкаралупі, свіжі
01.47.2 2230

94 275,00(дев'яносто 

чотири тисячі двісті 

сімдесят п'ять грн 

00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну

01.13.5
2230

105675,00(Сто п'ять 

тисяч шістьсот 

сімдесят п'ять грн 00 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Овочі

 листкові
01.13.1 2230

15070,44 (П'ятнадцять 

тисяч сімдесят грн, 44 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Плоди 

цитрусових культур
01.23.1 2230

142837,00 (Сто сорок 

дві тисячі вісімсот 

тридцять сім грн, 00 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Плоди

 тропічних та 

субтропічних культур

01.22.1 2230

148100,00 (Сто сорок 

вісім тисяч сто грн, 00 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік



Культури овочеві

 плодоносні, інші
01.13.3 2230

23556,60(Двадцять три 

тисячі п'ятьсот 

п'ятьдесят шість грн, 

60 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Борошно

 зернових і овочевих 

культур; їхні суміші

10.61.2 2230

9993,75(Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот дев`яносто 

три грн 75 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Рис

 напівобрушений чи 

повністю обрушений, 

або лущений чи 

дроблений

10.61.1 2230

9988,9(Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот вісімдесят 

вісім грн 90 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Крохмаль і 

крохмалепродукти

10.62.1
2230

9918,6 (Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот вісімнадцять 

грн 60 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Чай 10.83.1 2230

9987,5 (Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот вісімдесят сім 

грн 50 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Прянощі, 

оброблені
10.84.2 2230

330,00 (триста 

тридцать грн 00 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Насіння інших олійних 

культур
01.11.9 2230

4012,8 (Чотирі тисячі 

двінадцять грн 80коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Сіль

 харчова
10.84.3 2230

1530 (Одна тисяча 

п`ятьсот тридцять грн 

00 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Супи, яйця,

 дріжджі та інші харчові 

продукти

10.89.1 2230

3719,56 (Три тисячі 

сімсот дев`ятьнадцять 

грн 56 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Кислоти

 монокарбонові жирні 

технічні; кислоти 

карбовані та їхні солі

20.14.3 2230

9940 (Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот сорок грн 00 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Какао

 терте, какао-масло, 

жири й олія, какао-

порошок

10.82.1 2230

9870 (Дев`ять тисяч 

вісімсот сімдесят грн 00 

коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік



(Потрухи (печінка 

яловича)) 
10.11.3 2230

9936 (Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот тридцять 

шість грн 00 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

(Риба в розсолі 

(оселедець солоний))
10.20.2 2230

9982,65 (Дев`ять тисяч 

дев`ятьсот вісімдесят дві 

грн 65 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Продукція

 тваринництва, інша
01.49.2 2230

9633,05 (Дев`ять тисяч 

шістьсот тридцять три 

грн 05 коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Вироби

 хлібобулочні, 

кондитерські та 

кулінарні, борошняні, 

нетривалого зберігання

10.71.1 2230

132 500,0(сто тридцять 

дві тисячі п'ятсот грн 

00коп)

Допорогові 

закупівлі

грудень 2016р.              

закупка на 2017 рік

Голова тендерного комітету ___________              Назаренко Л.І.
підпис

Секретар тендерного комітету ___________          Мевша О.В.
підпис

Виконавець, ПІБ Соколова С.О.


