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350,00 (Триста п'ятдесят грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

400,00 (Чотириста грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

700,00 (Сімсот грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1500,00 (Одна тисяча п'ятсот грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель (тимчасовий кошторис)
на січень - березень 2015  рік

Предмет закупівлі

Орієнтов
ний 

початок 
проведен

ня 
процедур

и 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджет
них 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Проц
едур

а 
заку
півлі

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, 02143117

Вапно негашене, гашене та гідравлічне (вапно негашене - 23.52.10-
33.00)

Інструменти ручні, інші (інструменти побутові ручні - 25.73.30-65.00; 
інструменти для мулярів, формувальників, бетонярів, штукатурів і 
малярів, інші - 25.73.30-73.00; лещата, затискачі та подібні 
інструменти - 25.73.30-85.00)

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (квіти зрізані та бутони 
квітів - 01.19.21-00.00)

Вироби, інші, н.в.і.у. (квіти, листя та фрукти штучні та їхні частини - 
32.99.55-00.00)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (цвяхи, оббивні цвяхи, 
креслярські кнопки, скоби та
подібні вироби, інші - 25.93.14-80.00)

1

Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні зі сталі (труби та трубки 
круглого поперечного перерізу, безшовні, з нержавкої сталі (крім труб 
для нафто- та газопроводів і
обсадних, помпово-компресорних і бурильних труб, для буріння 
нафтових і газових свердловин) - 24.20.13-10.00)



1330,00 (Одна тисяча триста тридцять 
грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

690,00 грн. (Шістсот дев'яносто грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

2100,00 (Дві тисячі сто грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1500,00 (Одна тисяча п'ятсот грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1300,00 (Одна тисяча триста грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1275,00 (Одна тисяча двісті сімдесят 
п'ять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

2210
Вироби з недорогоцінних металів, інші(Лотки та підставки на папір, 
лотки на пера, підставки на печатки й подібне конторське чи 
канцелярське устатковання з недорогоцінних металів, крім
конторських/офісних меблів - 25.99.22-00.00; Фурнітура до 
швидкозшивачів або папок з недорогоцінних металів - 25.99.23-30.00; 
Скоби у блоках для канцелярських потреб, оббивання та пакування, з 
недорогоцінних металівскріпки,біндери,скоби,кубки,статуетки та ін.) - 
25.99.23-50.00; Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки 
та кутики на папір, з недорогоцінних металів - 25.99.23-70.00; 
Статуетки та інші прикраси, рамки до фотокарток, картин
і подібні рамки, дзеркала з недорогоцінних металів - 25.99.24-00.00)

Папір і картон оброблені (Папір крейдований каоліном або іншими 
неорганічними речовинами, для писання, друкування, графічних робіт 
(крім паперу-основи крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2) - 
17.12.73-37.00)

Вироби канцелярські, паперові (журнали реєстраційні, бухгалтерські 
книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні - 
17.23.13-13.00; книжки записні, блокноти для записів, блокноти-
пам'ятки, паперові чи картонні - 17.23.13-15.00; зошити, паперові чи 
картонні - 17.23.13-30.00; швидкозшивачі, папки та папки на "справи", 
паперові чи картонні (крім книжкових обкладинок) - 17.23.13-50.00; 
конверти паперові чи картонні - 17.23.12-30.00)

і! Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.(: Приладдя канцелярське або 
шкільне пластмасове - 22.29.25-00.00; Статуетки та інші 
оздоблювальні вироби з пластмас (зокрема рами для фотографій, 
картин і подібні рами) - 22.29.26-20.00)

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (засоби мийні та засоби для 
чищення, з умістом або без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх 
використовують як мило, та поверхнево-активних засобів - 20.41.32-
50.00)

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (препарати для 
ароматизування чи дезодорування приміщень - 20.41.41-00.00; пасти, 
порошки та інші засоби для чищення - 20.41.44-00.00)



850,00 (Вісімсот п'ятдесят грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

770,00 (Сімсот сімдесят грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

350,00 (Триста п'ятдесят грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1105,00 (Одна тисяча сто п'ять грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів 
інших типів, призначених для використання в наземних, повітряних і 
водних транспортних засобах (Комплекти проводів до свічок 
запалювання та комплекти проводів інших типів, призначені для 
використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах - 
29.31.10-00.00)

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Фільтри 
мастильні чи паливні до двигунів внутрішнього згоряння - 28.29.13-
30.00; Фільтри всмоктувальні повітряні до двигунів внутрішнього 
згоряння - 28.29.13-50.00)

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 
(Бампери та їхні частини (зокрема бампери пластмасові) - 29.32.30-
10.00; Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та їхні частини 
(крім колодок і дисків гальмівних) - 29.32.30-20.00; Коробки передач і 
їхні частини - 29.32.30-33.00; Мости провідні з диференціалом, мости 
непровідні, їхні частини - 29.32.30-36.00; Колеса ходові, їхні частини 
та приладдя до них - 29.32.30-40.00; Системи підвісок і їхні частини 
(зокрема амортизатори) - 29.32.30-50.00; Радіатори до тягачів, 
легкових автомобілів, вантажівок,автокранів, пожежних машин, 
автобетономішалок, прибиральних машин, автомобілів для поливання 
вулиць, пересувних майстерень, автомобілів радіологічних загонів; їхні 
частини - 29.32.30-61.00; Глушники та вихлопні труби; їхні частини - 
29.32.30-63.00; Зчеплення та їхні частини - 29.32.30-65.00; Колеса 
рульові, рульові колонки та картери рульових механізмів; їхні частини - 
29.32.30-67.00; Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до транспортних 
засобів підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та 
категорій 29.10.4, 29.10.5; їхні частини - 29.32.30-90.00)

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки (Ручки кулькові - 
32.99.12-10.00; Ручки та маркери з наконечником з повсті чи іншого
поруватого матеріалу - 32.99.12-30.00; Стрижні до кулькових ручок, до 
складу яких входять кульковий наконечник і балончик з чорнилом - 
32.99.14-30.00; Олівці прості та кольорові, з грифелями у твердій
оболонці (крім олівців для медичних, косметичних або гігієнічних 
цілей) - 32.99.15-10.00; Грифелі до олівців чорні чи кольорові - 
32.99.15-30.00; Пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда для 
писання чи рисування та крейда для кравців - 32.99.15-50.00)



125470,00 (Сто двадцять п'ять тисяч 
чотириста сімдесят грн. 00 коп.) Січень 

Згідно ч.6 ст.40 ЗУ "Про 
здійснення державних закупівель 
". К-сть товару згідно накладної 

52333,60 (П'ятдесят дві тисячі триста 
тридцять три грн. 60 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

3660,00 (Три тисячі шістсот шістдесят 
грн. 00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

11950,00 (Одинадцять тисяч дев'ятсот 
п'ятдесят грн. 00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

2445,00 (Дві тисячі чотириста сорок 
п'ять грн. 00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1500,60 (Одна тисяча п'ятсот грн. 60 
коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

4279,00 (Чотири тисячі двісті сімдесят 
дев'ять грн. 00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

1840,00 (Одна тисяча вісімсот сорок грн. 
00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин моторний (А-92) – 
19.20.21-00.00; паливо рідинне (мазут), н.в.і.у. (паливо дизельне) – 
19.20.28-00.00; оливи мінеральні середні; середні дистиляти, н.в.і.у. 
(масло моторне) -19.20.27-00.00 - 20% від минулого тендеру)

Олії рафіновані (Олія соняшникова та її фракції, рафінована, хімічно
незмодифікована - 10.41.54-00.00)

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші (Борошно пшеничне 
чи меслинове - 10.61.21-00.00)

Соки фруктові та овочеві (Сік виноградний - 10.32.15-00.00; Сік 
яблучний - 10.32.16-00.00; Суміші фруктових і овочевих соків - 
10.32.17-00.00)

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
(Крупи та крупка із звичайної пшениці та спельти (крупа пшенична) - 
10.61.31-35.00; Крупи та крупка з зерна інших зернових культур, н. в. і. 
у. (крупа гречана) - 10.61.32-30.09; Гранули з пшениці (крупа манна) - 
10.61.32-40.00

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (Вироби 
макаронні, неварені (крім виробів з умістом яєць, з начинкою чи 
приготованих іншим способом) - 10.73.11-50.00) 

Продукти молочні, інші (Молоко та вершки, згущені, підсолоджені - 
10.51.51-08.00)

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи 
дроблений (Рис напівобрушений чи повністю обрушений (вибілений) 
(зокрема рис камоліно) - 10.61.12-30.00)



37184,40 (Тридцять сім тисяч сто 
вісімдесят чотири грн. 40 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

5069,40 (П'ять тисяч шістдесят дев'ять 
грн. 40 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

3526,40 (Три тисячі п'ятсот двадцять 
шість грн. 40 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

540,00 (П'ятсот сорок грн. 00 коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

649,60 (Шістсот сорок дев'ять грн. 60 
коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

442,00 (Чотириста сорок дві грн. 00 
коп.) Січень 

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". К-сть 

товару згідно накладної 

98340,00 (Дев'яносто вісім тисяч триста 
сорок грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

90495,00 (Дев'яносто тисяч чотириста 
дев'яносто п'ять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

Послуги міського та приміського пасажирського наземного 
транспорту, інші (Послуги щодо міського та приміського перевезення 
пасажирів дорожнім транспортом за розкладом - 49.31.21-00.00) 
(підвіз учнів та вчителів)

2230

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи
буряковий цукор (сахароза); меляса (Цукор білий, кристалічний - 
10.81.12-30.10)

Овочі бобові сушені (Горох сушений - 01.11.75-00.00)

Чай і кава, оброблені (Замінники кави з умістом кави (кавовий напій) - 
10.83.12-10.00; Чай зелений (неферментований), чай чорний 
(ферментований) і чай частково ферментований, у первинних 
пакованнях масою не більше ніж 3 кг (чай чорний) - 10.83.13-00.00)

Сіль харчова - 10.84.30-00.00

Прянощі, оброблені (лавровий лист) 

Продукти харчування (натуральна форма)

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, 
тривалого зберігання (Вафлі та вафельні облатки з умістом води 
більше ніж 10 мас. % від готового продукту (крім ріжків для морозива, 
вафлів з прошарком, інших подібних продуктів) - 10.72.12-57.00; 
Печиво (крім цілком чи частково покритого шоколадом чи іншими 
сумішами, з умістом какао, здобного печива, вафлів і вафельних 
облаток) - 10.72.19-40.00)



1310,00 (Одна тисяча триста десять грн. 
00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

4690,00 (Чотири тисячі шістсот 
дев'яносто тисяч грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2000,00 (Дві тисячі грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

5800,00 (П'ять тисяч вісімсот грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

5400,00 (Пять тисяч чотириста грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

3555,00 (Три тисячі п'ятсот п'ятдесят 
п'ять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням (Послуги, суміжні з 
дорожнім перевезенням, інші - 52.21.29-00.00) (найм стоянки) 

Послуги щодо страхування автотранспорту (Послуги щодо 
страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту 
(зокрема відповідальність перевізника) - 65.12.21-00.00; Послуги щодо 
страхування автотранспорту, інші - 65.12.29-00.00)

2240

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 
(крім послуг щодо ремонтування електричної системи, шин і кузова), 
звичайні - 45.20.11-00.00; Ремонтування електричної системи 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів - 45.20.12-
00.00; Ремонтування шин автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів, зокрема регулювання та балансування коліс - 
45.20.13-00.00; Ремонтування кузова автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів і подібні послуги (ремонтування дверей, 
замків, вікон, оновлення фарбового покриву,
ремонтування після зіткнення) - 45.20.14-00.00)
Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних 
засобів (Технічне обслуговування та ремонтування інших
автотранспортних засобів (крім ремонтування електричної
системи та кузова), звичайне - 45.20.21-00.00; Ремонтування 
електричної системи інших автотранспортних засобів - 45.20.22-00.00; 
Ремонтування кузова інших автотранспортних засобів і подібні 
послуги (ремонтування дверей, замків, вікон, оновлення фарбового 
покриву, ремонтування після зіткнення) - 45.20.23-00.00)(автобуси)
Послуги щодо технічного випробування й аналізування (Послуги щодо 
технічного інспектування дорожньо-транспортних засобів - 71.20.14-
00.00; Послуги щодо технічного випробування й аналізування, інші, н. 
в. і. у. - 71.20.19-99.00) (техогляд, передрейсовий тех. і мед.огляд, 
експертна оцінка)

Послуги пов'язані з особистою безпекою (Послуги щодо сторожування 
- 80.10.12-00.00) (охорона гаражів)



9250,00 (Дев'ять тисяч двісті п'ятдесят 
грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

9615,00 (Девять тисяч шістсот 
п'ятнадцять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 
надання послуг згідно розрахунку

15400,00 (П'ятнадцять тисяч чотириста 
грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

16925,00 (Шістнадцять тисяч дев'ятсот 
двадцять п'ять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

3000,00 (Три тисячі грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2230,00 (Дві тисячі двісті тридцять грн. 
00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

900,00 (Дев'ятсот грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

120,00 (Сто двадцять грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

Ремонтування компютерів і периферійного устаткування - 95.11.10-
00.00

Послуги центрального банку (Послуги центрального банку - 64.11.10-
00.00) (касове обслуговування)

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використовування (Збирання комунальних безпечних відходів, 
непридатних для вторинного використовування - 38.11.21-00.00 - вивіз 
сміття)

Послуги каналізаційні (Обробляння вигрібних ям і відстійників 
відходів - 37.00.12-00.00 - ассобочка)

2240

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами (Послуги щодо 
забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету безпроводовими 
мережами - 61.20.42-00.00; Послуги зв'язку Інтернетом 
безпроводовими мережами, інші - 61.20.49-00.00)

Розміщування безпечних відходів (Послуги інших звалищ - 38.21.22-
00.00; Послуги щодо розміщування безпечних відходів, інші - 38.21.29-
00.00 - захоронення відходів)

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (Послуги 
стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування - 61.10.11-
00.00)

Послуги пакувальні - 82.92.10-00.00 (комплектація і доставка 
літератури)



4800,00 (Чотири тисячі вісімсот грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2800 12400,00 (Дванадцять тисяч чотириста 
грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Згідно 

розрахунку

2650,00 (Дві тисячі шістсот п'ятдесят 
грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

10000,00 (Десять тисяч грн. 00 коп.) Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2272 17975,00 (Сімнадцять тисяч дев'ятсот 
сімдесят п'ять грн. 00 коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2273 1700,00 (Одна тисяча сімсот грн. 00 
коп.)

Січень - 
березень

Згідно п.5 ч.1 ст.4 ЗУ "Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності". Обсяг 

надання послуг згідно акту 

2275 84800,00 (Вісімдесят чотири тисячі 
вісімсот грн. 00 коп.) Січень

Згідно ч.6 ст.40 ЗУ "Про 
здійснення державних закупівель 
". К-сть товару згідно накладної 

М.П.

2271

Податок

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Постачання 
пари та гарячої води трубопроводами - 35.30.12-00.00 - 
Теплокомуненерго)

Відшкодування за послуги з опалення приміщення (Постачання пари 
та гарячої води трубопроводами - 35.30.12-00.00 - Наталівська ЗОШ )

Послуги щодо очищування, інші (Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників (дератизація) - 81.29.11-00.00; Послуги щодо 
очищування інші, н. в. і. у. (Біотал) - 81.29.19-00.00)

                 Секретар комітету з конкурсних торгів                                                             ________________                                          О.О. Лясота

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами - 36.00.20-00.00)

Відшкодування за послуги з забезпечення електричною енергією 
(35.11.10-00.00 - Наталів.ЗОШ )

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12 січня 2015 року   N 2  .

(ініціали та прізвище)

Деревина необроблена (деревина паливна – 02.20.14-00.00 - 20% від 
минулого тендеру )

                  Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                            ________________                                          Л.А. Ружицька

(ініціали та прізвище)






