
Додаток до річного плану закупівель 
 

що здійснюються без проведення процедур закупівель  
на  2016 року 

Дошкільний навчальний заклад «Росинка», код ЄДРПОУ 23550281 

 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ  

(для бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код 61.10.4 

(61.10.49-00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 

мережами;послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами,  

 72400000-4 інтернет-послуги 

(ДК 021:2015) 

2240 660,00 (Шістсот шістдесят   

гривень) 

 

--  

 

Код 38.11.6 

 (38.11.69-00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги підприємств щодо перевезення 

безпечних відходів; послуги підприємств 

щодо перевезення інших безпечних 

відходів  

90511000-2 Послуги зі збирання сміття 
(ДК 021:2015)   

2240 2562,00 (Дві тисячі п’ятсот 

шістдесят дві гривні 00 

копійок) 

 

-- 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 



Код 81.29.1 

 (81.29.11-00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги щодо очищування, інші; послуги 

щодо дезінфікування та винищування 

шкідників 

90923000-3 Послуги з дератизації  
(ДК 021:2015)   

 

2240 3696,00 (Три тисячі шістсот 

дев’яносто шість гривень) 

 

-- 

  

 

Код 61.90.1 

(61.90.10 – 00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги телекомунікаційні, інші; Послуги 

телекомунікаційні, інші 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних  

(ДК 021:2015)   

 

 

 

 

2240 

 

 

 

1500,00 (Одна тисяча  п’ятсот  

гривень) 

 

 

 

 

 

 

-- 

  

Код 80.20.1 

(80.20.10 – 00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги систем безпеки; послуги систем 

безпеки.  

79714000-2 Послуги зі спостереження  

(ДК 021:2015) 

2240 3000,00 (Три тисячі  гривень) 

 

-- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код 71.20.1 

(71.20.19 – 01.02) 

Послуги щодо калібрування засобів 

вимірювання маси 

71610000-7 послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти  

(ДК 021:2015) 

 

 

2240 500,00 грн. (П’ятсот  гривень 

00 коп.)  

-- 

  

Код 71.20.1 

(71.20.13 – 00.00) 

Послуги щодо випробовування й 

аналізування зінтегрованих механічних і 

електричних систем 

71900000-7 Лабораторні послуги 

(ДК 021:2015) 

2240 2690,00 грн. (Дві тисячі 

шістсот дев’яносто гривень 00 

коп.) 

-- 

  

 

Код 33.14.1 

(33.14.11 – 20.00) 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електричних двигунів, генераторів, 

трансформаторів 

50532000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування електричної 

техніки, апаратури та супутнього 

обладнання 

 

 

2240 

5000,00 грн. (П’ять тисяч  

гривень) 

 

  

 

 

 

 

 

 



Код 62.01.2 

(62.01.29 – 00.00) 

Оригінали програмного забезпечення, інші 

72261000-2 Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення  

(ДК 021:2015) 

2240 210,00 грн. (Двісті десять 

гривень 00 коп.)  

- 

  

Код 62.01.2 

(62.01.29 – 00.00) 

Оригінали програмного забезпечення, інші  

72261000-2 Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення  

(ДК 021:2015) 

2240 1950,00 грн. (Одна тисяча 

дев’ятсот п’ятдесят  гривень 

00 коп.) 

- 

  

Код 38.11.2 

(38.11.21 – 00.00) 

Збирання комунальних безпечних відходів, 

непридатних для вторинного 

використовування 

90511000-2 Послуги зі збирання сміття 

(ДК 021:2015) 

 

 

2240 

 

2874,00 грн. (Дві тисячі 

вісімсот сімдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

 

  

Код 18.11.1 

(18.11.10 – 00.00) 

Друкування газет 

79824000-6 Послуги з друку та 

розповсюдження надрукованої продукції 

(ДК 021:2015) 

 

 

 

 

2240 

 

 

 

15600,00 грн. (П'ятнадцять 

тисяч шістсот гривень 00 

коп.) 
 

  



Код 63.11.1 

(63.11.11 – 00.00) 

Послуги щодо обробляння даних 

72310000-1 послуги з обробки даних 

(ДК 021:2015) 

2240 528,00 грн. (П’ятсот 

двадцять вісім гривень 00 

коп.) 

 

  

Код 95.11.1 

(95.11.10 – 00.00) 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного 

устаткування 

50312000-5  технічне обслуговування та 

ремонт  комп’ютерного обладнання 

(ДК 021:2015) 

2240 9955,00 грн. (Дев’ять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят п’ять  

гривень 00 копійок) 

 

  

Код 71.20.1 

(71.20.11 – 00.00) 

Послуги щодо випробовування й 

аналізування складу та чистоти 

50512000-7 послуги з ремонту та 

технічного обслуговування клапанів 

(ДК 021:2015) 

2240 375,00 грн. (Триста сімдесят 

п’ять гривень 00 копійок) 

--  

 

Код 95.12.1 

(95.12.10 – 00.00) Ремонтування 
комунікаційного устатковання 

50511000-0 послуги з ремонту і 

технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів 

(ДК 021:2015) 

 

2240 

 

10000,00 грн. (Десять тисяч 

гривень  00 копійок) 

  

 



Код 71.20.1 

(71.20.19 – 01.02) 

Послуги щодо калібрування засобів 

вимірювання маси 

71610000-7 послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти  

(ДК 021:2015) 

2240 2600,00 грн. (Дві тисячі 

шістсот гривень 00 копійок) 

 

  

Разом КЕКВ 2240  63700,00 грн.  
  

44221200 – 7 – Двері 

(ДК 021:2015) 

2210 9952,00 грн. (Дев’ять тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 

00 копійок) 
 

  

Код 25.72.1  

 ДК 016:2010 

Замки та завіси 

44520000-1 Замки, ключі та петлі 

39224300-1 Мітли, щітки та інше 

прибиральне приладдя 

31224100-3 Вилки та розетки 

(ДК 021:2015) 

2210 4000,00 грн.(Чотири тисячі 

гривень 00 копійок) 

 

  

Код 32.40.2 

(32.40.20 – 00.00) 

Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, 

інші, у зменшеному розмірі, чи набори для 

складання та дитячі конструктори 

37520000-9 іграшки 

(ДК 021:2015) 

 

 

 

 

 

 

2210 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00 грн. (Одна тисяча 

гривень 00 коп.)  

-- 

  

 

 

 

 



 

Код 17.23.1 

(17.23.11 - 00.00) 

Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; трафарети 

для копіювальних апаратів та офсетні 

пластини з паперу, ґумований або клейкий 

папір  

30197630-1 папір для друку.  

(ДК 021:2015) 

 

 

 

 

 

 

2210 

 

 

 

 

 

4084,96 грн. (Чотири тисячі 

вісімдесят чотири гривні 96 

коп.)  

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Код 17.23.1 

За ДК 016:2010 Вироби канцелярські, 

паперові 

За ДК 021:2015 

22800000-8 - Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські 

книги, швидкозшивачі, бланки та інші 

паперові канцелярські вироби 

(ДК 021:2015) 

2210 6000,00 грн. (Шість тисяч 

гривень 00 копійок) 

   

Код 20.41.3  

(ДК 016:2010) – мило, засоби мийні та засоби 

для чищення 

39831200-8 - мийні  засоби 

(ДК 021:2015) 

 

2210 17308,00 грн. (Сімнадцять 

тисяч триста вісім гривень 00 

копійок) 

   



Код 58.14.1 

(58.14.19 – 00.00) 

(ДК 016:2010) – журнали та періодичні видання 

друковані, 

22212000-9 - періодичні видання  

(ДК 021:2015) 

 

 

2210 

 

 

7000,00 грн. (Сім тисяч гривень 

00 коп.)  

 

 

 

 

 

 

- 

  

Код 22.23.1  

(22.23.14 – 70.00) 

(ДК 016:2010) –  Підвіконня, жалюзі та 
подібні вироби і їхні частини, пластмасові 

39515440 – 1 - вертикальні жалюзі 

(ДК 021:2015) 

2210 9700,00 грн. (Девять тисяч 

сімсот гривень 00 копійок) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Код 14.12.3 

(14.12.30-23.00) 

Одяг жіночий або дівчачий, інший, з 

бавовни чи хімічних волокон, виробничий 

чи професійний 

18318200-3 -  Халати 

(ДК 021:2015) 

2210 1350,00 грн. (Одна тисяча 

триста п’ятдесят гривень 00 

копійок) 

 

  

39512000 – 4 – постільна білизна 

(ДК 021:2015) 

 

2210 6250,00 грн. (Шість тисяч 

двісті п’ятдесят гривень) 

 

  



44810000 – 1 фарба 

(ДК 021:2015) 

2210 139,98 грн. (Сто тридцять 

дев’ять гривень 98 копійок)  

  

31510000 – 4 електричні лампи 

розжарення 

(ДК 021:2015) 

2210 360,00 грн. (Триста 

шістдесят гривень 00 

копійок)  

  

31524120 – 2 настельні світильники 

(ДК 021:2015) 

2210 918,00 грн. (Дев’ятсот 

вісімнадцять гривень 00 

копійок) 
 

  

39541140 – 9 шпагати (плінтус для стелі) 

(ДК 021:2015) 

2210 312,66 грн. (Триста 

дванадцять гривень 66 

копійок) 
 

  

44173000 – 3 стрічки (серпянка)  

(ДК 021:2015) 

2210 64,45 грн. (Шістдесят 

чотири гривні 45 копійок)  

  

44176000 – 4 плівка (захисна) 

(ДК 021:2015) 

2210 36,95 грн. (Тридцять шість 

гривень 95 копійок)  

  

44831200 – 6 шпаклівка 

(ДК 021:2015) 

2210 279,00 грн. (Двісті сімдесят 

дев’ять гривень 00 копійок)  

  

39531000 – 3 – килимові покриття 

(ДК 021:2015) 

2210 6304,00 (Шість тисяч триста 

чотири гривні 00 копійок)  

  

44810000 – 1 Фарби 

(ДК 021:2015) 

2210 10000,00 грн. (Десять тисяч 

гривень 00 копійок)  

  

39221100-8 -  посуд 

(ДК 021:2015) 

36241100-4 – ножі 

(ДК 021:2015) 

2210 

 

 

 

2210 

24030,00 грн. (Двадцять 

чотири тисячі тридцять 

гривень 00 копійок); 

 

1370,00 грн. (Одна тисяча 

триста сімдесят гривень 00 

копійок) 

 

  



Разом КЕКВ 2210  110460,00 грн.  
  

Код 20.20.1 

(20.20.14 – 90.00) 

Засоби дезінфекційні, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 

препарати або вироби (крім одержаних на 

основі четвертинних солей амонію, на 

основі галогенових сполук)  

(21.20.13 – 20.00) 

Ліки, з умістом йоду або сполук йоду, та 

інші ліки терапевтичної чи профілактичної 

призначеності, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

(21.20.13 – 80.00) 

Ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних 

препаратів, розфасовані для роздрібної 

торгівлі, н. в. і. у. 

33690000-3 лікарські засоби різні 

(ДК 021:2015) 

2220 3000,00 грн. (Три тисячі 

гривень 00 копійок) 

 

  

Код 36.00.1 

(36.00.11 – 00.00) 

за ДК 016-2010 

Вода природна; Вода питна 

65100000-4 розподіл питної води та 

супутні послуги 

90430000-0 послуги з відведення стічних 

вод 

(ДК 021:2015)  

 

2272 

 

25525,00 грн. (Двадцять 

п’ять тисяч п’ятсот двадцять 

п’ять гривень 00 копійок) 

-- 

  



Код 35.11.1 

(35.11.10-00.00) 

за ДК 016-2010 

Енергія електрична; енергія електрична 

 09310000-5 електрична енергія 

 (ДК 021:2015) 

 

 

 

2273 

 

 

103464,00 грн. (Сто три 

тисячі чотириста шістдесят 

чотири гривні 00 копійок) 
 

 

-- 

 

 

 

Код 85.59.1  

(ДК 016:2010) – послуги освітянські інші,  

80510000-2 послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

(ДК 021:2015) 

2282 2420,00 грн. (Дві тисячі 

чотириста двадцять гривень 

00 копійок) 

  

 

 

 

 

 

Код 85.51.1  

(ДК 016:2010) – послуги освітянські у сфері 

спорту та відпочинку, 

55243000-5 послуги дитячих таборів 

(ДК 021:2015) 

 

 

 

 

 

 

2282 6216,00 грн. (Шість тисяч 

двісті шістнадцять гривень 

00 копійок) 

  

 



Код 65.12.1 

(65.12.11 – 00.00) 

Послуги щодо страхування від нещасних 

випадків 

66512000 – 2 – послуги зі страхування від 

нещасних випадків і страхування 

здоров’я  (ДК 021:2015) 

 

 

 

2730 

 

 

 

600,00 грн. (Шістсот гривень 

00 копійок) 
 

 

- 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  11.01.2016р. № 1 
 

голова комітету з конкурсних торгів                   ________________  

                           (підпис) 

О.В.Мармазінська  

 (ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                              Шквир І.М. 


