
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

ДК 016:2010-08.12.1 Гравій та пісок ДК 021:2015 (14211000-3 Пісок) 

(пісок) 
2210

2 000,00                            
(дві тисячі грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-13.20.2 Тканини(крім спеціальних полотен)із хімічних 

монониток і шпатель них волокон ДК 021:2015 (19200000-8  
Текстильні вироби та супутні товари)(габардин стр., вуаль, порт»єра, 

велюр,косая бейка) 

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-13.92.2 Вироби текстильні готові,інші ДК 021:2015 

(39525000-8 Готові текстильні вироби різні) (пакети, мішки, 

подушки,салфетки) 

2210
200,00                    (двісті 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-14.14.1 Білизна спідня,трикотажна ДК 021:2015 

(18312000-9 Чоловічі труси,18313000-6 Жіночі труси) (труси)
2210

46700,00 (сорок шість 

тисяч сімсот грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-14.14.2 Білизна спідня,не трикотажна ДК 021:2015 

(18332000-5 Сорочки) (сорочки)
2210

46700,00 (сорок шість 

тисяч сімсот грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-14.14.3 Теніски,майки та інші натільні 

фуфайки,трикотажні ДК 021:2015 (18318000-1 Нічна білизна) (майки)
2210

46700,00 (сорок шість 

тисяч сімсот грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

Комунального закладу "Березнянський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради

код за ЄДРПОУ 05265832

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

 на 2016 рік 



ДК 016:2010-14.19.1 Рукавички,рукавиці та мітенки, трикотажні ДК 

021:2015 (18141000-9 Робочі рукавиці)
2210

200,00                    (двісті 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-14.31.1 Колготки,панчохи,гольфи,шкарпетки та інші 

панчішно-шкарпеткові вироби,трикотажні ДК 021:2015 (18317000-4 
Шкарпетки,18316000-7 Колготи) (шкарпетки, колготки)

2210
46700,00 (сорок шість 

тисяч сімсот грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-17.23.1 Вироби канцелярські, паперові ДК 021:2015 

(22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати акцій, 

рекламні матеріали, каталоги та посібники , 22470000-5 Посібники, 

22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 

книги, швидкозшивачі,бланки та інші паперові канцелярські вироби, 

22820000-4 Бланки, 22832000-1 Зошити із завданнями, 30199000-0 

Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби) (інвентарна 

книга,класний журнал, конверти, зошити, щоденники, формуляри, 

бухгалтерські  сертифікат, папки, швидкозшивачі, блокноти, посібник, 

плакати, папір, канцелярське приладдя, бухгалтерські книги) 

2210
30 000,00 (тридцять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-19.20.2Паливо рідинне та газ;оливи мастильні ДК 

021:2015 (09211000-1Мастильні оливи та мастильні матеріали, 

09240000-3 Продукти переробки нафти та вугілля,09132000-3 Бензин) 

(дизпаливо,масло машинне,керосин,бензин)

2210
45 000,00 (сорок п"ять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів ДК 021:2015 

(44810000-1 фарби,44820000-4 Лаки) (емаль,лак)
2210

5 000,00 (п"ять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.30.2 Фарби та лаки,інші,та пов»язана з ними 

продукція; барвники художні та друкарські чорнила ДК 021:2015 

(39812000-7 Поліролі та креми ,24200000-6 Барвники та пігменти) 

(фарба, шпаклівка, чорнило, в/емульсійна, герметик, емаль,фарба 

снежка, ущільнювач, силікон, лак,піна,грунтовка) 

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.41.3 Мило,засоби мийні та засоби для чищення ДК 

021:2015 (39830000-9 Продукція для чищення) (білизна, мило, гала 

мийка, шампунь, сантри,гала чистка) 

2210

24 889,00 (двадцять 

чотири тисячі вісімсот 

вісімдесят дев"ять грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.52.1 Клеї ДК 021:2015 (24910000-6 Клеї) (клей для 

шпалер)
2210

500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)



ДК 016:2010-20.59.5 Продукти хімічні різноманітні ДК 021:2015 

(44832000-1 Розчинники, 09222000-1 Спеціальні бензини ) (уайт-

спирит, розчинник, сальвий)

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.60.1 Волокна синтетичні ДК 021:2015 (19733000-3 
Штучні текстуровані нитки)(лезка для мотокосилки) 

2210
200,00                    (двісті 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.11.1 Шини та камери гумові (нові) ДК 021:2015 

(34351000-2 Шини для транспортних засобів малої тоннажності)
2210

12 000,00 (дванадцять 

тисяч грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.19.3 Труби,трубки та шланги з вулканізованої гуми 

(крім виготовлених з твердої гуми) ДК 021:2015 (44165000-4 Шланги, 

стояки та рукави)(шланг) 

2210
168,00 (сто шістдесят 

вісім грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.19.5 Тканини прогумовані (крім кордів до шин) ДК 

021:2015 (19512000-8 Вироби з невулканізованої гуми) (ізострічка)
2210

200,00                    (двісті 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми,н.в.і.у.;гума тверда; 

вироби з твердої гуми ДК 021:2015 (34324000-4 Колеса, частини та 

приладдя до них) (колеса)

2210
470,00 (чотириста 

сімдесят грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.21.2 Труби,трубки,шланги та фітинги до них 

пластмасові ДК 021:2015 (44134000-8 Коліна для каналізаційних труб) 

(муфта,труба,сифон)

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.  ДК 021:2015 

(44424000-8 Коробки для побутових лічильників та стрічки, 39261000-

9 Секційні лотки,39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського харчування, 

19520000-7 Пластмасові вироби, 39221000-7 Кухонне приладдя, 

30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя) (мильниці, гребінці, леска, 

скоч, швидкозшивачі, подноси, миска п/ет, плівка самоклеюча, папка, 

лотки, футляр д/зуб. щіт.,йорш, сухарниця, файли) 

2210
1 500,00 (одна тисяча 

п"ятсот грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.20.1 Вироби вогнетривкі ДК 021:2015 (44114000-2 
Бетон,44110000-4 Конструкційні матеріали) (стартова, затирка д/шв)

2210
1 000,00 (одна тисяча 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)



ДК 016:2010-23.49.1 Вироби керамічні,інші ДК 021:2015 (39290000-1 
Фурнітура різна)(горщики, ручка,горшки)

2210 100,00 (сто грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.51.1 Цемент ДК 021:2015 (44111000-1 Будівельні 

матеріали) (цемент)
2210

2 000,00                        (дві 

тисячі грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.52.1 Вапно негашене,гашене та гідравлічне ДК 

021:2015 (24213000-0 Гашене вапно)
2210

1 200,00 (одна тисяча 

двісті грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.52.2 Гіпс ДК 021:2012 (44921000-2 Вапняк і гіпс) 

(сатенгіпс,гіпс)
2210

1 000,00 (одна тисяча 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.69.1 Вироби з бетону, гіпсу або цементу,інші ДК 

021:2015 (39290000-1 Фурнітура різна)(ваза)
2210

120,00 (сто двадцять 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-23.91.1 Вироби абразивні ДК 021:2015 (14810000-2 
Абразивні вироби)(коло відрізне,коло точильне, шліфшкурка)

2210 100,00 (сто грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010 -25.71.1 Вироби ножові та столові прибори ДК 021:2015 

(39223000-1 Ложки, виделки,39240000-6 Різальні інструменти) 

(ніж,ложка розливна,лезо) 

2210 100,00 (сто грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-25.72.1 Замки та завіси ДК 021:2015 (44520000-1 Замки, 

ключі та петлі)(петля меблева, ролики, петля-стріла, замки, 

шпингалет)

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-25.73.3 Інструменти ручні,інші ДК 021:2015 (44512000-2 
Ручні інструменти різні)(напильник,викрутка) 

2210 100,00 (сто грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини ДК 

021:2015 (44550000-0 Пружини,44192000-2 Інші різні конструкційні 

матеріали ) (цвяхи, електроди, ланцюги, лист, пружина, сітка, шило) 

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)



ДК 016:2010-25.94.1 Вироби кріпильні та гвинтонарізні ДК 021:2015 

(44530000-4 Кріпильні деталі, 44531000-1 Кріпильні деталі з наріззю, 

44532000-8 Кріпильні деталі без нарізі) (шайба, кріплення, 

саморізи,болти,гайки)

2210
500,00                 (п"ятсот 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві ДК 021:2010 

(39224000-8 Мітли, щітки та інше господарське приладдя) (мочалка 

металева,терка)

2210
200,00                    (двісті 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів,інші ДК 

021:2010 (39265000-7 Гачки та петлі,30197000-6 Дрібне канцелярське 

приладдя) (рамки, скоби, крючки,скріпки) 

2210
1 400,00 (одна тисяча 

чотириста грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-26.30.4 Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й 

частини до них;частини радіо- та телепередавальної апаратури та 

телевізійних камер ДК 021:2015 (32321000-9 Телепроекційне 

обладнання) (антени) 

2210
110,00 (сто десять грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл,на напругу не більше ніж 1000 В ДК 021:2015 

(31200000-8 Електророзподільна та контрольна апаратура) 

(автомати,клемники)

2210 300,00 (триста грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010 -27.12.4 Частини електричної розподільчої та 

клерувальної апаратури ДК 021:2015 (31224000-2 З’єднувачі та 

контактні елементи)(коробка)

2210
428,25 (чотириста 

двадцять вісім грн.25 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та частини 

до них  ДК 021:2015(31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи 

та гальванічні батареї) (батарейки)

2210
230,00 (двісті тридцять 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 

ДК 021:2015 (32572000-3 Комунікаційні кабелі) (провод, кабель 

телевізійний)

2210
36,00 (тридцять шість 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010- 27.33.1 Пристрої електромонтажні ДК 021:2015 

(31224000-2 з"єднувачі та контактні елементи, 44300000-3 Кабелі, 

дроти та супутня продукція) (розетка, подовжувач) 

2210
178,00 (сто сімдесят вісім 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-27.40.1Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові ДК 021:2015 (31531000-7 Лампи) (лампочки, економки, 

лампи люмінесцентні) 

2210
1 070,00 (одна тисяча 

сімдесят грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)



ДК 016:2010-28.14.1 Крани,вентилі,клапани та подібні вироби до труб, 

котлів,резервуарів,цистерн і подібних виробів ДК 021:2010 (42131000-
6 Крани, вентилі та клапани) (кран) 

2210
50,00 (п"ятдесят грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-32.91.1 Мітли та щітки ДК 021:2015 (39224000-8 Мітла, 

щітки та інше господарське приладдя) (щітки, кисточки, валік, мітла) 
2210

194,00 (сто дев"яносто 

чотири грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-32.99.1 Убори наголовні захисні;ручки для писання та 

олівці, дошки,штемпелі для датування,опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок,штемпельні подушечки ДК 021:2015 

(30192000-1 Офісне приладдя) (ручки, олівці, стержні) 

2210
10 000,00 (десять тисяч 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-32.99.2 Парасолі; палиці; ґудзики, форми на ґудзики; 

застібки; їхні частини ДК 021:2015 (44425000-5 Кільця, прокладки, 

смужки, вставки та ущільнювачі) (крючки д/штор, прищепки, фум. 

лента, оббивка дверей,жалюзі) 

2210
20,00 (двадцять грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-32.99.5 Вироби, інші,н.в.і.у. ДК 021:2015 (39293000-2 
Штучні вироби,24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція) (квіти 

штучні,муляжі,аерозоль)

2210
483,25 (чотириста 

вісімдесят три грн.25 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-58.11.1 Книжки друковані ДК 021:2015 (22110000-4 
Друковані книги )(підручники,словник)

2210
1307,50 (одна тисяча 

триста сім грн.50 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-58.14.1 Журнали і періодичні видання,друковані,інші ДК 

021:2015 (64111000-7 Поштові послуги з доставки газет і періодичних 

видань)(підписка періодичних видань)

10 000,00 (десять тисяч 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

ДК 016:2010-58.19.1 Послуги щодо видання друкованої продукції ДК 

021:2015 (22410000-7 Марки) (марки)
2210

1 000,00 (одна тисяча 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

Всього по КЕКВ 2210 345 354,00

ДК 016:2010-21.20.1 Ліки ДК 021:2015 (33690000-3 Лікарські засоби 

різні) (ліки)
2220

33 096,00 (тридцять три 

тисячі дев"яносто шість 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-21.20.2 Препарати фармацевтичні,інші ДК 021:2015 

(33691000-0 Протипаразитні засоби, інсектициди та репеленти) (пара 

плюс)

2220
504,00 (п"ятсот чотири 

грн.00 коп.)

січень-

березень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція    (загальний фонд)

Всього по КЕКВ 2220 33 600,00



ДК 016:2010-01.11.7 Овочі бобові сушені ДК 021:2015 (03212000-0 
Картопля та сушені овочі ) (горох)

2230
3 000,00 (три тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.13.1 Овочі листкові ДК 021:2015 (03221000-6 Овочі)

(капуста)
2230

10 000,00 (десять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні

ДК 021:2015 (03221000-6 Овочі) (морква, часник, цибуля)
2230

30 000,00 (тридцять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.13.05 Коренеплоди та бульби їстівні з високим

умістом крохмалю та інуліну (03221000-6 Овочі) (буряк)
2230

3 000,00 (три тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.23.1 Плоди цитрусових культур ДК 021:2015
(03222000-3 Фрукти і горіхи)  (апельсини, мандарини) (код)

2230
7 000,00 (сім тисяч грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.24.1 Яблука ДК 021:2015 (03222000-3 Фрукти і

горіхи) (яблука)
2230

15 000,00 (п"ятнадцять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі ДК 021:2015 (03142000-8 
Продукція тваринництва) (яйця)

2230
20 000,00 (двадцять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-01.49.2 Продукція тваринництва, інша 03142000-8
Продукція тваринництва)(мед )

2230
10 000,00 (десять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010- 10.11.1 М"ясо великої рогатої худоби, свиней, овець,

кіз,коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене ДК 

021:2015 (15113000-3 Свинина) (м"ясо свинини)

2230
120 000,00 (сто двадцять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.12.1 М"ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене ДК 

021:2015 (15112000-6 М’ясо свійської птиці) (філе курине, стегенця,

задня частина)

2230
70 000,00 (сімдесят тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.13.1 Консерви та готові страви з м"яса, м"ясних

субпродуктів чи крові ДК 021:2015 (15130000-8 М’ясопродукти )
(буженіна, ковбаси, сардельки,сосиски)

2230
40 000,00 (сорок тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи

заморожена ДК 021:2015 (15221000-3 Морожена риба ) (філе рибне,

риба заморожена)

2230
80 000,00 (вісімдесят 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)



ДК 016:2010-10.20.2 Риба,оброблена чи законсервована іншим

способоми, ікра осетрових та замінники ікри ДК 021:2015 (03311000-2 
Риба) (оселедець або копчена)

2230
20 000,00 (двадцять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім

картоплі ДК 021:2015 (15331000-7 Оброблені овочі) (томати та огірки

законсервовані, паста томатна)

2230
8 000,00 (вісім тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані ДК

021:2015 (15332000-4 Оброблені фрукти та горіхи) (джеми, желе

плодове, виноград засушений ,ізюм,повидло)

2230
8 000,00 (вісім тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.41.5 Олії рафіновані ДК 021:2015 (15411000-2 
Тваринні та рослинні жири) (олія соняшникова)

2230
50 000,00 (п"ятдесят тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені ДК 

021:2015  (15511000-3 Молоко) (молоко)
2230

70 000,00 (сімдесят тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти ДК 021:2015
( 15530000-2  Вершкове масло) (масло вершкове)      

2230
80 000,00 (вісімдесят 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир ДК

021:2015 (15544000-3 Твердий сир,15540000-5 Сирні продукти)

(твердий сир,сир кисломолочний)

2230
80 000,00 (вісімдесят 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.51.5 Продукти молочні,інші ДК 021:2015 (15550000-8 
Молочні продукти різні) (молоко згущене, кефір, сметана, йогурт)

2230
31 000,00 (тридцять одна 

тисяча грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або

лущений чи дроблений ДК 021:2015 (03211000-3 Зернові культури)

(рис)

2230
5 000,00 (п"ять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші

ДК 021:2015 (15612000-1 Борошно зернових та овочевих культур і

супутня продукція) (борошно)

2230
15 000,00 (п"ятнадцять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна

зернових культур ДК 021:2015 (15610000-7 Продукція борошномельно-

круп'яної промисловості, 15625000-5 Манна крупа) (крупа

гречана,манна,перлова, пшенична,пшоно)

2230
3 000,00 (три тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.62.1 Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові

сиропи,н.в.і.у ДК 021:2015 (15623000-1 Крохмалі) (крохмаль)
2230

2 000,00 (дві тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)



ДК 016:2010-10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,

борошняні,нетривалого зберігання ДК 021:2015 (15811000-6 
Хлібопродукти) (хліб)

2230
80 000,00 (вісімдесят 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та

кондитерські, борошняні,тривалого зберігання ДК 021:2015 (15820000-
2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських

виробів) (вафлі, печиво,пряники)

2230
15 000,00 (п"ятнадцять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні

вироби ДК 021:2015 (15850000-1 Макаронні вироби) (макаронні

вироби)

2230
15 000,00 (п"ятнадцять 

тисяч грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений

тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса ДК 021:2015
(15831000-2 Цукор) (цукор)

2230
40 000,00 (сорок тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.82.1 Какао терте,какао-масло, жири й олія, какао-

порошок ДК 021:2015 (15841000-5 Какао)(какао)
2230

5 000,00 (п"ять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби ДК 

021:2015 (15842000-2 Шоколад та цукрові кондитерські вироби)

(зефір, мармелад,халва)
2230

30 000,00 (тридцять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.83.1 Чай і кава оброблені ДК 021:2015 (15863000-5 
Чай) (чай)

2230
3 000,00 (три тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.84.3 Сіль харчова(15872000-1 Трави та спеції) (сіль) 2230
2 000,00 (дві тисячі грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-10.89.1 Супи,яйця,дріжджі та інші харчові продукти,

екстракти та соки з м"яса,риби й водяних безхребетних ДК 021:2015
(15898000-9 Дріжджі ) ( дріжджі, харчова добавка)

2230
11 000,00 (одинадцять 

тисяча грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти

карбонові та їхні солі ДК 021:2015 (24323000-4 Промислові

монокарбонові жирні кислоти) (лимонна кислота)

2230
1 000,00 (одна тисяча 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

Всього по КЕКВ 2230 982 000,00
ДК 016:2010-13.10.1 Послуги щодо кінцевого обробляння текстилю 

ДК 021:2015 (50830000-2 Послуги з ремонту одягу та текстильних 

виробів)(обмотування краю)

2240
230,00 (двісті тридцять 

грн.00 коп.)

січень-

березень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-38.11.2 Збирання безпечних відходів,непридатних для 

вторинного використовування ДК 021:2015 (90511000-2 Послуги зі 

збирання сміття) (вивіз ТПВ)

2240
1 000,00 (одна тисяча 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)



ДК 016:2010-41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція,капітальний і поточні ремонти) (45236000-

0 Вирівнювання поверхонь,45432000-4 Монтаж і покривання 

підлоги,покривання та обклеювання шпалерами стін, 45451000-3 

Декорувальні роботи)

2240
199 000,00 (сто дев"яносто 

дев"ять тисяч грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-43.34.1 Роботи малярні ДК 021:2015 (45442000-7 
Нанесення захисного покриття) (малярні роботи)

2240
5 000,00 (п"ять тисяч 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і мало вантажних автотранспортних засобів ДК 021:2015 

(50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів) (ремонт автомобіля KARSAN,ЗАЗ)

2240
8 620,00 (вісім тисяч 

шістсот двадцять грн.00 

коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-53.10.1 Послуги поштові у межах зобов»язання щодо 

надання універсальних послуг ДК 021:2015 (64110000-0 Поштові 

послуги)(послуги пошти) 

2240
45,20 (сорок п"ять грн.20 

коп.)

січень-

березень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-61.90.1 Послуги телекомунікаційні,інші ДК 021:2015 

(64200000-8 Телекомунікаційні послуги)
2240

9 000,00 (дев"ять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення  ДК 021:2015 (72261000-2 Послуги з 

обслуговування програмного забезпечення (консультаційні послуги по 

обробці даних зарплати)

2240
2 520,00 (дві тисячі 

п"ятсот двадцять грн.00 

коп.)

січень-

березень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва інші ДК 

021:2015 (66110000-4 Банківські послуги) (комісія від послуг по 

обслуговуванню карткових рахунків)       

2240
9 000,00 (дев"ять тисяч 

грн.00 коп.)

січень-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-65.11.1 Послуги щодо страхування життя ДК 021:2015 

(66511000-5 Послуги зі страхування життя) (страхування водія)
2240

1 200,00 (одна тисяча 

двісті грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту ДК 

021:2015 (66514000-6 Послуги зі страхування вантажів та послуги з 

транспортного страхування,00000000-0 Повірка та калібрування 

засобів вимірювальної техніки) (страхування автомобілів, повірка 

вагів)

2240
9 000,00 (дев"ять тисяч 

грн.00 коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)

ДК 016:2010-65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та 

інших небезпек ДК 016:2010 (66515000-3 Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків)(страхування майна)

2240
598,80 (п"ятсот 

дев"яносто вісім грн.80 

коп.)

лютий-

грудень 

2016р.

Джерело фінансування:освітня 

субвенція (загальний фонд)




