
Предмет закупівлі

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі  

процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

Вироби текстильні готові для 

домашнього господарства 

(13.92.1) (постільна білизна, 

ковдри) 2210

14100,0 грн. з ПДВ 

(чотирнадцять 

тисяч сто грн. з 

ПДВ)

одяг випускникам інтернату № 

21 (14.13.1, 14.13.3, 14.13.2,    

14.14.1,  14.14.2) 2210

1500,0 з ПДВ (одна 

тисяча п’ятсот грн. 

з ПДВ)

одяг для малозабезпечених 

(14.13.1   14.13.3    14.13.2    14.14.1     

14.14.2) 2210

12970,0 грн. з ПДВ 

(дванадцять тисяч 

дев’ятсот сімдесят  

грн. з ПДВ)
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Одяг робочий, чоловічий 

(шкільна форма для хлопчиків) 

(14.12.1) 2210

40802,0 грн. з ПДВ 

(сорок тисяч 

вісімсот дві грн. з 

ПДВ) 

Одяг робочий, жіночий (шкільна 

форма для дівчаток) (код 14.12.2) 2210

39988,0 грн. з ПДВ 

(тридцять дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

вісімдесят вісім грн. 

з ПДВ)

Одяг, дитячий, спортивні 

костюми та інший одяг, 

аксесуари та деталі одягу, 

трикотажні (спортивні костюми) 

(14.19.1) 2210

20300,0 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч 

триста грн. з ПДВ)

взуття для малозабезпечених 

(15.20.1,  15.20.2) 2210

16500,0 грн. з ПДВ 

(шістнадцять тисяч 

п’ятсот грн. з ПДВ)

господарчі товари (17.22.1,    

20.41.3,  32.91.1, 25.72.1) 2210

30300,0 грн. з ПДВ 

(тридцять тисяч 

триста грн. з ПДВ)

канцелярські товари  (17.12.7,      

32.99.1,  25.99.2) 2210

58960,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят вісім 

тисяч дев’ятсот 

шістдесят грн.  з 

ПДВ)

Вироби канцелярські, паперові 

(бухгалтерські бланки) (17.23.1) 2210

4580,0 грн. з ПДВ 

(чотири тисячі 

п’ятсот вісімдесят 

грн. з ПДВ)



Вироби канцелярські, паперові 

(журнали) (17.23.1) 2210

16500,0 грн. з ПДВ 

(шістнадцять тисяч 

п’ятсот грн. з ПДВ)

Послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші 

(поштові марки) (58.19.1) 2210

700,0 грн. з ПДВ 

(сімсот грн. з ПДВ)

Послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші 

(атестати) (58.19.1) 2210

11700,0 грн. з ПДВ 

(одинадцять тисяч 

сімсот грн. з ПДВ)

Журнали та періодичні видання 

друковані (58.14.1) (передплата 

періодичних видань) 2210

6000,0 грн. з ПДВ 

(шість тисяч грн. з 

ПДВ)

крейда  для писання (32.99.1) 2210

9800,0 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч 

вісімсот грн. з ПДВ)

крейда для розмітки поля 

(32.99.1) 2210

2000,0 грн. з ПДВ 

(дві тисячі грн. з 

ПДВ)

автозапчастини (29.31.1      29.31.3     

29.32.2    29.32.3) 2210

9100,0 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч сто 

грн. з ПДВ)

Устаткування для миття, 

наповнювання, пакування та 

обгортання пляшок або іншої 

тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини 

пароструминні та 

піскоструминні; прокладки 

(Вогнегасники) ( 28.29.2) 2210

57300,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят сім тисяч 

триста грн. з ПДВ)



Вироби спортивні (булави 

гімнастичні, сітки волейбольні, 

манекени для боротьби, м’ячі 

футбольні, м’ячі волейбольні, 

м’ячі гімнастичні, кутові 

прапорці, обручі гімнастичні,  

шведська стінка, лавки для залу,  

сітки футбольні)(32.30.1) 2210

97800,0 грн. з ПДВ 

(дев’яносто сім 

тисяч вісімсот грн. з 

ПДВ) 

насіння газонної трави (01.19.1) 2210

10000,0 грн. з ПДВ 

(десять тисяч грн. з 

ПДВ)

рослинний ґрунт (08.12.1) 2210

15000,0 грн. з ПДВ 

(п'ятнадцять тисяч 

грн. з ПДВ)

Одяг дитячий, одяг інший та 

аксесуари одягу інші, з 

текстильного полотна, крім 

трикотажних (кімоно для дзюдо) 

(14.19.2) 2210

86900,0 грн. з ПДВ 

(вісімдесят шість 

тисяч дев’ятсот грн. 

з ПДВ)

Лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи 

дугові (лампи бактерицидні) 

(27.40.1) 2210

2000,0 грн. з ПДВ 

(дві тисячі грн. з 

ПДВ)

медична аптечка 2210

3000,0 грн. з ПДВ 

(три тисячі грн. з 

ПДВ)



медикаменти (21.20.1   21.20.2     

21.10.3    21.10.1 2220

27800,0 грн. з ПДВ 

(двадцять сім тисяч 

вісімсот грн. з ПДВ)

Води мінеральні та безалкогольні 

напої (вода мінеральна) (11.07.1.) 2230

8250,0 грн. з ПДВ 

(вісім тисяч двісті 

п’ятдесят грн. без 

ПДВ)

Спеції (10.84.2) 2230

4280,0 грн. з ПДВ 

(чотири тисячі 

двісіт вісімдесят 

грн. з ПДВ)

Сіль харчова (10.84.3) 2230

30900,0 грн. з ПДВ 

(тридцять тисяч 

дев’ятсот грн. з 

ПДВ) 

Дріжджі (10.89.1) 2230

115500,0 грн. з ПДВ 

(сто п’ятнадцять 

тисяч п’ятсот грн. з 

ПДВ)

культури баштанні(кабачки, 

гарбузи) (01.13.2) 2230

108410,0 грн. з ПДВ 

(сто вісім тисяч 

чотириста десять 

грн. з ПДВ)

Плоди зерняткових і кісточкових 

культур, інші (абрикоси, вишні, 

черешня, слива, персики) 

(01.24.2) 2230

105490,0 грн. з ПДВ 

(сто п’ять тисяч 

чотириста 

дев’яносто грн. з 

ПДВ)



Ягоди та плоди рослин роду 

Vaccinium (смородина чорна) 

(01.25.1) 2230

48400,0 грн. з ПДВ 

(сорок вісім тисяч 

чотириста грн. з 

ПДВ)

овочі бобові сушені (01.11.7.) 2230

36870,0 грн. з ПДВ 

(тридцять шість 

тисяч вісімсот 

сімдесят грн. з ПДВ)

Послуги їдалень (56.29.2)(послуги 

з організації гарячого харчування 

в пришкільних таборах) 56.29.20-

00.00) 2230

24400,0 грн. з ПДВ 

(двадцять чотири 

тисячі чотириста 

грн. з ПДВ)

Плановий та поточний ремонт 

МІТП 2240

1000,0 грн. з ПДВ 

(одна тисяча грн. з 

ПДВ)

обслуговування індивідуального 

опалення ЗНЗ № 18 2240

9000,0 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч грн. з 

ПДВ)

плановий та поточний ремонт 

електромереж, електрощитових 

ДЮСШОР "Зміна" 2240

2800,0 грн. з ПДВ 

(дві тисячі вісімсот 

грн. з ПДВ)



Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устаткування 

(послуги ГІОЦ по технічному 

обслуговуванню комп’ютерної 

техніки) (код 95.11.1) 2240

43140,0 грн. з ПДВ 

(сорок три тисячі 

сто сорок грн. з 

ПДВ)

Перезарядка вогнегасників 

(20.59.9) 2240

22600,0 грн. з ПДВ 

(двадцять дві тисячі 

шістсот грн. з ПДВ)

обслуговування пожежної 

сигналізації  (84.25.1) 2240

21710,0 грн. з ПДВ 

(двадцять одна 

тисяча сімсот десять 

грн. з ПДВ)

Послуги систем безпеки  

(обслуговування кнопок сповіщення) 

(80.20.1) 

2240

105600,0 грн. з ПДВ 

(сто п‘ять тисяч 

шістсот грн. з ПДВ)

Послуги систем безпеки  

(обслуговування охоронної 

сигналізації) (80.20.1)

2240

14300,0 грн. з ПДВ 

(чотирнадцять 

тисяч триста грн. з 

ПДВ)



поточний ремонт внутрішніх систем 

ГВП, ХВП, ЦО, каналізації ДЮСШОР 

"Зміна"

2240

7300,0 грн. з ПДВ 

(сім тисяч триста 

грн. з ПДВ)

Послуги щодо грошового 

посередництва, інші, н. в. і. у. 

(послуги банку) (код 64.19.3) 2240

18800,0 грн. з ПДВ 

(вісімнадцять тисяч 

вісімсот грн. з ПДВ)

Послуги щодо грошового 

посередництва, інші, н. в. і. у. 

(послуги по перевезенню коштів) 

(код 64.19.3) 2240

9000,0 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч грн. з 

ПДВ)

Послуги інформаційних агентств 

(оголошення в міжнародному 

віснику) (код 63.91.1) 2240

35920,0 грн. з ПДВ 

(тридцять п’ять 

тисяч дев’ятсот 

двадцять грн. з 

ПДВ)

Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень  (послуги 

зв’язку ) (код 61.10.1) 2240

102050,0 грн. з ПДВ 

(сто дві тисячі 

п’ятдесят грн. з 

ПДВ)



Послуги щодо страхування 

автотранспорту (65.12.2) 2240

11600,0 грн. з ПДВ 

(одинадцять тисяч 

шістсот грн. з ПДВ)

Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних засобів 

(техобслуговування та ремонт 

авто) (45.20.1) 2240

20200,0 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч 

двісті грн. з ПДВ)
Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних засобів 

(техогляд та діагностика 

авто)(код 45.20.1) 2240

3200,0 грн. з ПДВ 

(три тисячі двісті 

грн. з ПДВ)

вилучення дорогоцінних металів 

(38.32.2) 2240

14560,0 грн. з ПДВ 

(чотирнадцять 

тисяч п’ятсот 

шістдесят грн. з 

ПДВ) 

Послуги щодо прання та 

хімічного чищення текстильних і 

хутряних виробів (96.01.1) 2240

19680,0 грн. з ПДВ 

(дев’ятнадцять 

тисяч шістсот 

вісімдесят грн. з 

ПДВ)

Послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами 

(обслуговування мережі 

Інтернет) (61.10.4) 2240

12000,0 грн. з ПДВ 

(дванадцять тисяч 

грн. з ПДВ)



обслуговування басейну ДНЗ № 

573 2240

16200,0 грн. з ПДВ 

(шістнадцять тисяч 

двісті грн. з ПДВ)

експертний висновок 2240 4000,0 грн. з ПДВ

обслуговування газових 

установок 2240

7900,0 грн. з ПДВ 

(сім тисяч дев’ятсот 

грн. з ПДВ)

Послуги щодо очищування, інші 

(дератизація та дезінсекція) 

(81.29.1) 2240

99500,0 грн. з ПДВ 

(дев’яносто дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. з 

ПДВ)

Розподіляння газоподібного 

палива трубопроводами (35.22.1) 2274

47100,0 грн. з ПДВ 

(сорок сім тисяч сто 

грн. з ПДВ)

Прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у. (27.51.2) (плити 

електричні (27.51.28-10.00) 3110

39000,0 грн. з ПДВ 

(тридцять дев’ять 

тисяч грн. з ПДВ)

Заміна  вікон в дошкільному 

навчальному закладі № 49 3132

480000,0 грн. з ПДВ 

(чотириста 

вісімдесят тисяч 

грн. з ПДВ)



Капітальний ремонт  внутрішніх 

інженерних мереж та приміщень 

харчоблоку ДНЗ № 280 3132

350000,0 грн. з ПДВ 

(триста п’ятдесят 

тисяч грн. з ПДВ)

капітальний ремонт  внутрішніх 

інженерних мереж ДНЗ № 523 3132

100000,0 грн. з ПДВ 

(сто тисяч грн. з 

ПДВ)

Капітальний ремонт покрівлі 

ДНЗ № 598 3132

150000,0 грн. з ПДВ 

(сто п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Капітальний ремонт покрівлі 

ДНЗ № 517 3132

100000,0 грн. з ПДВ 

(сто тисяч грн. з 

ПДВ)

Заміна  вікон, капітальний 

ремонт пральні в ДНЗ № 598 3132

210000,0 грн. з ПДВ 

(двісті десять тисяч 

грн. з ПДВ)

Заміна  вікон, капітальний 

ремонт приміщень ДНЗ № 578 3132

200000,0 грн. з ПДВ 

(двісті тисяч грн. з 

ПДВ)

Капітальний ремонт  внутрішніх 

інженерних мереж та приміщень 

харчоблоку ЗНЗ № 29 3132

250000,0 грн. з ПДВ 

(двісті п’ятдесят 

тисяч грн. з ПДВ)

Капітальний ремонт  внутрішніх 

інженерних мереж та приміщень 

харчоблоку ЗНЗ № 168

3132

530000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятсот тридцять  

тисяч грн. з ПДВ)



Капітальний ремонт внутрішніх 

інженерних мереж ЗНЗ № 244 3132

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Капітальний ремонт огорожі та 

трибун спортивного майданчику 

ЗНЗ № 216 3132

290000,0 грн. з ПДВ 

(двісті дев’яносто 

тисяч грн. з ПДВ)

Заміна  вікон та капітальний 

ремонт приміщень ЗНЗ № 29 3132

400000,0 грн. з ПДВ 

(чотириста тисяч 

грн. з ПДВ)

Заміна  вікон та капітальний 

ремонт їдальні інтеранту № 21 3132

200000,0 (двісті 

тисяч грн. з ПДВ)

Капітальний ремонт теплового 

пункту інтернату № 25 3132

300000,0 грн. 

(триста тисяч грн. з 

ПДВ)

Реконструкція ДНЗ № 533 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Відкриті торги проведені у 2013 

р.

Реконструкція ДНЗ № 260 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Відкриті торги проведені у  2013 

р. 

Реконструкція ДНЗ № 193 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Відкриті торги проведені у  2013 

р.



Реконструкція ДНЗ № 436 

(проектні роботи) 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Реконструкція ДНЗ № 234 

(проектні роботи 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Реконструкція ДНЗ № 321 

(проектні роботи) 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Реконструкція ЗНЗ № 16 

(проектні роботи)

3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Реконструкція гімназії-інтернату 

№ 299 (проектні роботи) 3142

50000,0 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 

грн. з ПДВ)

Голова комітету

з конкурсних торгів  _______________Л.І. Каторгіна 

                                           (підпис) (ініціали, прізвище)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _18.03.2015 № _3


