
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ЗІ ЗМІНАМИ 
на 2015 рік

Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа -  інтернат 
Гребінківського району Полтавської обласної ради, 

код за ЄДРПОУ 04590659

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
Квасоля, 01.11.7 2230 5000,00 (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Капуста, 01.13.1 2230 18000,00 
(Вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) без
пдв

Перець, огірки, помідори, 
редиска, 01.13.3

2230 7000,00 (Сім тисяч 
грн. 00 коп.) без 

ПДВ
Морква, часник, цибуля, 01.13.4 2230 10340,00 (Десять 

тисяч триста сорок 
грн. 00 коп.) без

пдв
«**■

Картопля, 01.13.5 2230 13602,00 
(Тринадцять тисяч 
шістсот дві грн. 00 

коп.) без ПДВ
Буряк столовий, 01.13.7 2230 4500,00 (Чотири 

тисячі п’ятсот грн. 
00 коп.) без ПДВ

Банани, 01.22.1 2230 25000,00 (Двадцять 
п’ять тисяч грн. 00 

коп.) без ПДВ
Мандарини, апельсини, лимони, 
01.23.1

2230 42000,00 (Сорок дві 
тисячі грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Яблука, 01.24.1 2230 40000,00 (Сорок 

тисяч ф н . 00 коп.) 
без ПДВ

Яйця, 01.47.2 2230 19556,00 
(Дев’ятнадцять 
тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість грн. 
00 коп.) без ПДВ

Мед, 01.49.2 2230 4960,00 (Чотири 
тисячі дев’ятсот 

шістдесят ф н. 00 
коп.) без ПДВ

М ’ясо свинина, яловичина, 
10.11.1

2230 99000,00 
(Дев’яносто дев’ять 
тисяч ф н . 00 коп.) 

без ПДВ
Сало, 10.11.5 2230 1470,00 (Одна 

тисяча чотириста 
сімдесят ф н. 00 
коп.) без ПДВ

М ’ясо птиці, 10.12.2 2230 16000,00 
(Шістнадцять тисяч 

ф н . 00 коп.) без 
ПДВ



1 2 3 4 5 6
Ковбасні вироби, 10.13.1 2230 43000,00 (Сорок три 

тисячі грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Риба, рибні консерви, 10.20.1 2230 63680,00 (Шістдесят 
три тисячі шістсот 
вісімдесят грн. 00 

коп.) без ПДВ
Соки фруктові та овочеві, 
10.32.1

2230 17820,00 
(Сімнадцять тисяч 
вісімсот двадцять 
грн. 00 коп.) без 

ПДВ
Томатна паста, 10.39.1 2230 1470,00 (Одна 

тисяча чотириста 
сімдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ

Сухофрукти, 10.39.2 2230 1750,00 (Одна 
тисяча сімсот 

п’ятдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ

Олія, 10.41.2 2230 3855,00 (Три тисячі 
вісімсот п’ятдесят 
п’ять грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Молоко, 10.51.1 2230 80000,00 

(Вісімдесят тисяч 
грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 13333,33 грн.

-

Масло вершкове, 10.51.3 2230 62280,00 (Шістдесят 
дві тисячі двісті 

вісімдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ

Сир кисломол., сир твердий, 
10.51.4

2230 58813,00 (П’ятдесят 
вісім тисяч вісімсот 
тринадцять грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ 
9802,17 грн.

Кефір, йогурт, молоко згущене, 
сметана, 10.51.5

2230 54007,00 (П’ятдесят 
чотири тисячі сім 
грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 9001,17 грн.

Рис, 10.61.1 2230 8000,00 (Вісім тисяч 
грн. 00 коп.) без

пдв
Борошно, 10.61.2 2230 5031,00 (П’ять 

тисяч тридцять одна 
грн. 00 коп.) без

пдв
Крупи, 10.61.3 2230 15000,00 

(П'ятнадцять тисяч 
грн. 00 коп.) без 

ПДВ
Крохмаль, 10.62.1 2230 1000,00 (Одна 

тисяча грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Хліб, хлібобулочні вироби, 
10.71.1

2230 70885,00 (Сімдесят 
тисяч вісімсот 

вісімдесят п’ять грн. 
00 коп.) без ПДВ

Печиво, сухарі, 10.72.1 2230 15000,00 
(П'ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) без
пдв

Макарони, 10.73.1 2230 6000,00 (Шість 
тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ



1 2 3 4 5 6
Цукор, ванільний цукор, 10.81.1 2230 320,00 (Триста 

двадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ

Какао, 10.82.1 2230 7000,00 (Сім тисяч 
грн. 00 коп.) без 

ПДВ
Цукерки, 10.82.2 2230 12000,00 

(Дванадцять тисяч 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Чай, кава, 10.83.1 2230 9000,00 (Дев’ять 

тисяч грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Лавровий лист, 10.84.2 2230 800,00 (Вісімсот 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Сіль, 10.84.3 2230 800,00 (Вісімсот 

ф н. 00 коп.) без
пдв

Дріжджі сухі, 10.89.1 2230 3361,00 (Три тисячі 
триста шістдесят 
одна ф н . 00 коп.) 

без ПДВ
Лимонна кислота, 20.14.3 2230 500,00 (П’ятсот 

ф н. 00 коп.) без
пдв

Подарунки до свят, 10.82.2 2210 13650,00 
(Тринадцять тисяч 
шістсот п’ятдесят 
ф н. 00 коп.) без

пдв
Нитки для шиття, нитки для 
вишивання, шнурки, 13.10.8

2210 2900,00 (Дві тисячі 
дев’ятсот ф н . 00 

коп.) без ПДВ
Тканина для вишивання, 
13.20.1

2210 3600,00 (Три тисячі 
шістсот ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Доріжка килимова, 13.93.1 2210 10000,00 (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Комплекти штор 3 
ламбрикенами, 13.99.1

2210 24500,00 (Двадцять 
чотири тисячі 

п’ятсот грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Одяг робочий, 14.12.3 2210 32590,00 (Тридцять 
дві тисячі п’ятсот 
дев’яносто грн. 00 

коп.) без ПДВ
Брюки джинсові, 14.13.2 2210 12000,00 

(Дванадцять тисяч 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Плавки, 14.14.1 2210 3500,00 (Три тисячі 

п’ятсот фН. 00 коп.) 
без ПДВ

Майки, 14.14.2 2210 4000,00 (Чотири 
тисячі ф н . 00 коп.) 

без ПДВ
Колготи, шкарпетки, гамаші, 
14.31.1

2210 7250,00 (Сім тисяч 
двісті п’ятдесят фН. 

00 коп.) без ПДВ
Гольфи п/ш, 14.39.1 2210 5250,00 (П’ять 

тисяч двісті 
п’ятдесят ф н . 00 

коп.) без ПДВ



1 2 3 4 5 6
Сумки, рюкзаки, 15.12.1 2210 22500,00 (Двадцять 

дві тис. п’ятсот грн. 
00 коп.) без ПДВ

Взуття різне, 15.20.1 2210 14640,00 
(Чотирнадцять 

тисяч шістсот сорок 
ф н . 00 коп.)безПДВ

Взуття спортивне, 15.20.2 2210 14000,00 
(Чотирнадцять 

тисяч ф н . 00 коп.) 
без ПДВ

Доски, поріжок, бруси дерев’яні, 
16.10.1

2210 1700,00 (Одна 
тисяча сімсот ф н . 
00 коп.) без ПДВ

Фоторамка, доска кухонна, доска 
для прасування, 16.29.1

2210 6950,00 (Шість 
тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Салфетки, полотенце одноразове, 
17.12.2

2210 4250,00 (Чотири 
тисячі двісті 

п’ятдесят ф н. 00 
коп.) без ПДВ

П апір-гоф ра, 17.21.1 2210 800,00 (Вісімсот 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Папір туалетний, памперси, 
прокладки, 17.22.1

2210 19276,00 
(Дев’ятнадцять 

тисяч двісті 
сімдесят шість грн. 

00 коп.) без ПДВ

-

Канцелярські товари з паперу, 
17.23.1

2210 49963,00 (Сорок 
дев’ять тисяч 

дев’ятсот шістдесят 
три ф н . 00 коп.) без

пдв
Шпалери, 17.24.1 2210 8000,00 (Вісім тисяч 

грн. 00 коп.) без
пдв

Бензин, дизельне паливо, масло 
автомобільне, 19.20.2

2210 181880,00 (Сто 
вісімдесят одна 
тисяча вісімсот 

вісімдесят фН. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 

30313,33 фн.
Засоби проти боротьби з 
комахами та шкідниками, 
20.20.1

2210 2250,00 (Дві тисячі 
двісті п’ятдесят грн. 

00 коп.) без ПДВ
Фарба, розчинник, 20.30.1 2210 40200,00 (Сорок 

тисяч двісті фН. 00 
коп.) без ПДВ

Акварель, гуаш, 20.30.2 2210 2957,00 (Дві тисячі 
дев’ятсот п’ятдесят 
сім ф н . 00 коп.) без

пдв
Мило та миючі засоби, 20.41.3 2210 65056,10 (Шістдесят 

п’ять тисяч 
п’ятдесят шість фН. 

10 коп.) без ПДВ
Засоби для чищення, 20.41.4 2210 50967,72 (П’ятдесят 

тисяч дев’ятсот 
шістдесят сім фН. 
72 коп.) без ПДВ

Шампунь, зубна паста, 20.42.1 2210 7687,68 (Сім тисяч 
шістсот вісімдесят 

сім ф н . 68 коп.) без 
ПДВ



1 2 3 4 5 6
Клеї для стін, 20.52.1 2210 7100,00 (Сім тисяч 

сто грн. 00 коп.) в 
т.ч.ПДВ 1183,33 грн

Шини автомобільні, 22.11.1 2210 16330,00 
(Шістнадцять тисяч 

триста тридцять 
грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 2721,67 грн.

Утеплювач для стелі, стекло 
пакети, 22.19.1

2210 50000,00 (П’ятдесят 
тисяч грн. 00 коп.) в 

т.ч. ПДВ 8333,33 
грн.

Перчатки гумові, 22.19.6 2210 10000,00 (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Лінолеум, жалюзі, поріжок, 
22.23.1

2210 11205,00 
(Одинадцять тисяч 
двісті п’ять грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ 
1867,50 грн.

Канцелярські товари та вироби 
господарські з пластмаси, 
22.29.2

2210 37928,00 (Тридцять 
сім тисяч дев’ятсот 
двадцять вісім грн. 
00 коп.) без ПДВ

Дзеркало, 23.12.1 2210 1500,00 (Одна 
тисяча п’ятсот грн. 

00 коп.) без ПДВ
-

Посуд керамічний, 23.41.1 2210 5295,00 (П’ять 
тисяч двісті 

дев’яносто п’ять 
грн. 00 коп.) без

пдв
Цемент, 23.51.1 2210 30400,00 (Тридцять 

тисяч чотириста 
ф н. 00 коп.) без

пдв
Вапно, 23.52.1 2210 3100,00 (Три тисячі 

сто ф н . 00 коп.) без
пдв

Утеплювач для стін, 23.65.1 2210 17500,00 
(Сімнадцять тисяч 

п’ятсот фн.)безПДВ
Коліно, залізо оцинковане, 
24.33.1

2210 4350,00 (Чотири 
тисячі триста 

п’ятдесят ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Стійки для квітів, заготовки для 
лавок ковані, 25.11.2

2210 20500,00 (Двадцять 
тисяч п’ятсот фН. 
00 коп.) без ПДВ

Ножі, ножиці та столові прибори 
(ложки, тертушки), 25.71.1

2210 4500,00 (Чотири 
тисячі п’ятсот фН. 
00 коп.) без ПДВ

Замки, 25.72.1 2210 1900,00 (Одна 
тисяча дев’ятсот 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Граблі, лопати, 25.73.1 2210 4600,00 (Чотири 

тисячі шістсот фН. 
00 коп.) без ПДВ

Інструменти ручні, 25.73.3 2210 1550,00 (Одна 
тисяча п’ятсот 

п’ятдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ

Ножі, диски для мотокоси, 
25.73.6

2210 1000,00 (Одна 
тисяча ф н . 00 коп.) 

без ПДВ



1 2 3 4 5 6
Цвяхи, електроди, сітка, 25.93.1 2210 5400,00 (П’ять 

тисяч чотириста 
грн. 00 коп.) без

пдв
Саморізи, дюбеля, 25.94.1 2210 1000,00 (Одна 

тисяча грн. 00 коп.) 
без ПДВ

Кастрюлі, чайники, відра, 
25.99.1

2210 10275,00 (Десять 
тисяч двісті 

сімдесят п’ять грн. 
00 коп.) без ПДВ

Сейф, 25.99.2 2210 2500,00 (Дві тисячі 
п’ятсот грн. 00 коп.) 

в т.ч. ПДВ 416,67 
грн.

Принтери, мишки комп’ютерні, 
26.20.1

2210 20820,00 (Двадцять 
тисяч вісімсот 

двадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ

Телевізори, 26.40.3 2210 7500,00 (Сім тисяч 
п’ятсот грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Акустична система, наушники, 
26.40.4

2210 8700,00 (Вісім тисяч 
сімсот грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Акумулятор, 27.20.1 2210 4500,00 (Чотири 

тисячі п’ятсот грн. 
00 коп.) без ПДВ

'

Розетки, виключатель, 27.33.1 2210 2850,00 (Дві тисячі 
вісімсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.) без

пдв
Лампочки економні, 27.40.2 2210 14200,00 

(Чотирнадцять 
тисяч ДВІСТІ ф Н . 00 

коп.) без ПДВ
Сумка-холодильник, 27.51.1 2210 2500,00 (Дві тисячі 

п’ятсот фН. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ 416,67

фН.
Машинки для стрижки волосся, 
пилосос, праска, кухонний 
комбайн, електром’ясорубка, 
27.51.2

2210 26900,00 (Двадцять 
шість тисяч 

дев’ятсот ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Крани, змішувачі, 28.14.1 2210 14850,00 
(Чотирнадцять 
тисяч вісімсот 

п’ятдесят ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Запасні частини до автомобілів 
(підшипники, поршень), 28.15.2

2210 5400,00 (П’ять 
тисяч чотириста 
ф н. 00 коп.) без

пдв
Інструменти ручні 
електромеханічні, 28.24.1

2210 9200,00 (Дев’ять 
тисяч двісті фН. 00 

коп.) без ПДВ
Вогнегасники, 28.29.2 2210 5000,00 (П’ять 

тисяч ф н . 00 коп.) 
без ПДВ

Запасні частини до автомобілів 
(свічі, сальніки, насос, фільтр), 
29.31.2

2210 7770,00 (Сім тисяч 
сімсот сімдесят фН. 

00 коп.) без ПДВ
Запасні частини до автомобілів 
(тормозні колодки, ресори, 
ремень, регулятор, корзина, пас, 
форсунки, фіксатор), 29.32.1

2210 6000,00 (Шість 
тисяч ф н . 00 коп.) 

без ПДВ
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Стільці, парти, 31.00.1 2210 34605,00 (Тридцять 

чотири тисячі 
шістсот п’ять грн. 
00 коп.) в т.ч. ПДВ 

5767,50 грн.
Меблі конторські, 31.01.1 2210 13800,00 

(Тринадцять тисяч 
вісімсот ф н . 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 

2300,00 ф н.
Матраци, 31.03.1 2210 7600,00 (Сім тисяч 

шістсот ф н. 00 
коп.) без ПДВ

‘і

Ліжка, 31.09.1 2210 66820,00 (Шістдесят 
шість тисяч вісімсот 

двадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ

Спортивний інвентар, 32.30.1 2210 33900,00 (Тридцять 
три тисячі дев’ятсот 

ф н . 00 коп.) без
пдв

Іграшки, ляльки, 32.40.1 2210 39600,00 (Тридцять 
дев’ять тисяч 

шістсот ф н . 00 
коп.) без ПДВ

Іф и  настільні, 32.40.3 2210 17600,00 
(Сімнадцять тисяч 

шістсот ф н. 00 
коп.) без ПДВ

Щітки та мітли, 32.91.1 2210 12708,50 
(Дванадцятьтисяч 

сімсот вісім ф н . 50 
коп.) без ПДВ

Ручки, маркери, олівці, 
фломастери, стержні, 32.99.1

2210 10559,00 (Десять 
тисяч п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять 
ф н . 00 коп.) без

пдв
Періодичні видання, 58.14.1 2210 19272,00 

(Дев’ятнадцять 
тисяч двісті 

сімдесят дві грн. 00 
коп.) без ПДВ

Дезинфікуючі засоби, 20.20.1 2220 13300,00 
(Тринадцять тисяч 
триста грн. 00 коп.) 
в т.ч. ПДВ 2216,67 

грн.
Вітаміни, полівітаміни, 
антибіотики, 21.10.5

2220 52000,00 (П’ятдесят 
дві тисячі грн. 00 

коп.) без ПДВ
Перев’язувальні матеріали та 
вакцина, 21.20.2

2220 4700,00 (Чотири 
тисячі сімсот грн. 00 

коп.) без ПДВ
Обслуговування топочної, 
повірка газових приладів, 33.19.1

2240 40600,00 (Сорок
тисяч ШІСТСОТ фН. 
00 коп.) без ПДВ

Комунальні послуги, 37.00.1 2240 90000,00 
(Дев’яносто тисяч 
ф н. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 15000,00 грн.

Послуги по поточному ремонту 
спального корпусу, 41.00.3

2240 49900,00 (Сорок 
дев’ять тисяч 

дев’ятсот ф н . 00 
коп.) без ПДВ
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ТО автомобілів СТО, 45.20.1 2240 83200,00 

(Вісімдесят три 
тисячі двісті грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ 
13866,67 грн.

Послуги по встановленню 
антивірусних програм, 58.29.5

2240 18000,00 
(Вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) без
пдв

Абонентська плата за телефонні 
послуги, 61.10.1

2240 2900,00 (Дві тисячі 
дев’ятсот грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 

483,33 грн.
Абонентська плата інтернет 
зв’язку, 61.20.4

2240 5100,00 (П’ять 
тисяч сто грн. 00 

коп.) без ПДВ
Послуги щодо консультацій 
стосовно програмного 
забезпечення, 62.02.2

2240 9000,00 (Дев’ять 
тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Обслуговування комп’ютерної 
техніки, послуги по 
супроводженню комтотерних 
програм, 62.09.2

2240 20080,00 (Двадцять 
тисяч вісімдесят 
грн. 00 коп.) без

пдв
Страхування дітей, водіїв, 
65.12.1

2240 4600,00 (Чотири 
тисячі шістсот грн. 

00 коп.) без ПДВ
Страхування автомобілів, 
65.12.2

2240 3000,00 (Три тисячі 
грн. 00 коп.) без 

ПДВ
Експертна оцінка будівлі та 
земельної ділянки, 68.31.1

2240 10000,00 (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ
Послуги з розробки проектно- 
кошторисної документації, 
74.10.1

2240 40700,00 (Сорок 
тисяч сімсот грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ 
6783,33 грн.

Послуги по пожежному 
спостереженню, поточний 
ремонт охоронної сигналізації, 
80.20.1

2240 79542,00 (Сімдесят 
дев’ять тисяч 

п’ятсот сорок дві 
грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 13257,00 грн.

Вогнезахистна обробка 
дерев’яних конструкцій, 84.25.1

2240 99750,00 
(Дев’яносто дев’ять 

тисяч сімсот 
п’ятдесят грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ 

16625,00 коп.
Послуги по проведенню 
медичного огляду, 86.90.1

2240 31000,00 (Тридцять 
одна тисяча грн. 00 

коп.) без ПДВ
Поточний ремонт комп’ютерної 
техніки, телеапаратури, заправка 
картриджів, 95.11.1

2240 28500,00 (Двадцять 
вісім тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) без
пдв

Поточний ремонт побутової 
техніки, 95.21.1

2240 30000,00 (Тридцять 
тисяч ф н . 00 коп.) 

без ПДВ
Ремонт взуття, 95.23.1 2240 29400,00 (Двадцять 

дев’ять тисяч 
чотириста ф н . 00 

коп.) без ПДВ
Електрична енергія, 35.11.1 2273 117000,00 (Сто 

сімнадцять тисяч 
ф н . 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 19500,00 фн.



1 2 3 4 5 6
Газ природний скраплений або 
в газоподібному стані ( газ 
природний за регульованим 
тарифом), 06.20.1

2274 199900,00 (Сто 
дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот грн. 
00 коп.) в т.ч. ПДВ 

33316,67
Послуги з підвищення 
кваліфікації, 85.41.1

2282 7000,00 (Сім тисяч 
грн. 00 коп.) без

пдв
Капітальний ремонт приміщень 
душових та пральні, 41.00.4

3132 261100,00 (Двісті 
шістдесят одна 

тисяча сто грн. 00 
коп.) без ПДВ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.10.2015р. №7
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Н.М. Ричка
(ініціали та прізвищ е)

С.І. Ричка
(ін іц іали та прізвищ е)


