
Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я Примітки
2 3 4 5 6

27500,00 (Двадцять 
сім тисяч п'ятсот грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

99915,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

п'ятнадцять грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

33948,00 (Тридцять 
три тисячі дев'ятсот 

сорок вісім грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Січень-
грудень

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 (постійний кошторис)
на січень-грудень 2015 року

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

Предмет закупівлі 

1

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Вироби канцелярські, паперові (класні журнали, журнали реєстраційні, 
бухгалтерські книги, швидкозшивачі, блокноти, щоденники, зошити, папки, 
клейкий папір, грамоти, свідоцтва та ін.) (17.23.1)

29072,00 (Двадцять 
дев'ять тисяч сімдесят 

дві грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Журнали та періодичні видання друковані (58.14.1)

2210

Фарби та лаки, інші, та повязана з ними продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила (емаль) (20.30.2)

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, 
штемпельні подушечки (ручки, олівці, крейда для писання чи рисування) 
(32.99.1)

18840,00 
(Вісімнадцять тисяч 

вісімсот сорок грн. 00 
коп.)

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (20.41.3)

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок 
або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та 
піскоструминні; прокладки (28.29.2)

3600,00 (Три тисячі 
шістсот грн. 00 коп.)



54500,00 (П'ятдесят 
чотири тисячі п'ятсот 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

35840,00 (Тридцять 
п'ять тисяч вісімсот 
сорок грн. 00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

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

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

4315,00 (Чотири 
тисячі триста 

п'ятнадцять грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

4410,00 (Чотири 
тисячі чотириста десять 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

20000,00 (Двадцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

5000,00 (П'ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

19395,00 
(Дев'ятнадцять тисяч 

триста дев'яносто п'ять 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

Папір і картон оброблені (папір копіювальний) (17.12.7)

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (фільтри мастильні, 
паливні та повітряні до двигунів внутрішнього згорання) (28.29.1)

Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших 
типів, призначених для використання в наземних, повітряних і водних ТЗ) 
(29.31.1)

Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його 
частини (свічки запалення, стартери, устаткування для двигунів 
внутрішнього згорання, склоочищувачі та ін.) (29.31.2)

Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, 
трикотажні (шкільна форма, спортивні костюми) (14.19.1)

 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.(приладдя канцелярське або шкільне 
пластмасове) (22.29.2)

20000,00 (Двадцять 
тисяч  грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Вироби з недорогоцінних металів, 
інші(скріпки,біндери,скоби,кубки,статуетки та ін.) (25.99.2)

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. (бампери, 
гальма, гальмові системи, амортизатори, глушники, рульові колодки та ін.) 
(29.32.3)

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові (20.59.4)



2000,00 (Дві тисячі 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

30000,00 (Тридцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

30895,00 (Тридцять 
тисяч вісімсот дев'яносо 

п'ять грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

30700,00 (Тридцять 
тисяч сімсот грн. 00 

коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

116682,90 (Сто 
шістнадцять тисяч 

шістсот вісімдесят дві 
грн. 90 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

5000,00 (Пять тисяч 
грн. 00 коп.)

Березень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".К-сть товару згідно акту 

на оприбуткування.

5000,00 (П'ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

5000,00 (П'ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

5000,00 (П'ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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 (натуральна форма) (19.20.1)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (цвяхи) (25.93.1)

Шини та камери гумові нові (22.11.1)

Ігри інші (шашки, редуктори для трасових моделей, корпус-шасі, регулятори 
ходу) (32.40.4)

Вироби спортивні (32.30.1)

Скло порожнисте (посуд) (23.13.1)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, дизпаливо, масло - 20% 
від минулого тендеру) (19.20.1)

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів (01.19.2)

Вироби, інші, н.в.і.у. (квіти, листя та фрукти штучні та їхні частини) (32.99.5)



5000,00 (П'ять тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

16885,00 
(Шістнадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят п'ять 
грн. 00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

8105,00 (Вісім тисяч 
сто п'ять грн. 00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

22105,00 (Двадцять 
дві тисячі сто п'ять грн. 

00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної2220 #ЗНАЧ!

99450,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч чотириста 

п'ятдесят грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

95400,00 (Дев'яносто 
п'ять  тисяч чотириста 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

98639,20 (Девяносто 
вісім тисяч шістсот 

тридцять девять грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

99900,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

32923,60 (Тридцять 
дві тисячі дев'ятсот 
двадцять три грн. 60 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

2230

Плоди цитрусових культур (апельсини) (10.51.5)

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, 
тривалого зберігання (пряники, печиво, вафлі) (10.72.1)

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (10.73.1)

Інструменти ручні, інші (25.73.3)

Препарати фармацефтичні, інші (перевязувальні матеріали, вата, бинт та 
подібні матеріали, аптечки) (21.20.2)

2220

Провітаміни, вітаміни та гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного 
походження та їхні похідні; антибіотики (21.10.5)

Хлорне вапно, Жавель клейд

Яйця у шкарлупі, свіжі (01.47.2)

Соки фруктові та овочеві (10.32.1)



99985,60 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
вісімдесят пять грн. 60 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

94610,40 (Дев'яносто 
чотири тисячі шістсот 

десять грн. 40 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

8767,50 (Вісім тисяч 
сімсот шістдесят сім 

грн. 50 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

15000,00 (П'ятнадцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

20640,19 (Двадцять 
тисяч шістсот сорок 

грн. 19 коп.)

Січень-
грудень

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 тисяч грн. 
00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

77400,00 (Сімдесят сім 
тисяч чотириста грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

99185,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч сто 

вісімдесят п'ять грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

22784,95 (Двадцять 
дві тисячі сімсот 

вісімдесят чотири грн. 
95 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений 
(рис лущений) (10.61.1)

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба хек, мінтай, 
аргентина) (10.20.1)

Сир сичужний та кисломолочнийсир (сир твердий 50%) (10.51.4)

Овочі бобові сушені (горох) (01.11.7)

Овочі листові (капуста) (01.13.1)

Культури овочеві плодоносні, інші (огірки, помідори) (01.13.3)

Плоди і горіхи, оброблені та законсервовані (сухофрукти, повидло) (10.39.2)

Олія рафінована (10.41.5)

Продукти молочні, інші (молоко згущене, йогурт, сметана) (10.51.5)



15447,25 (П'ятнадцять 
тисяч чотириста сорок 

сім грн. 25 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

54994,10 (П'ятдесят 
чотири тисячі дев'ятсот 
дев'яносто чотири грн. 

10 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

99924,60 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
двадцять чотири грн. 60 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

11400,00 (Одинадцять 
тисяч чотириста грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

64167,00 (Шістдесят 
чотири тисячі сто 

шістдесят сім грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

52500,00 (П'ятдесят 
дві тисячі п'ятсот  грн. 

00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

3577,60 (Три тисячі 
п'ятсот сімдесят сім грн. 

60 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

2700,00 (Дві тисячі 
сімсот грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

85000,00 (Вісімдесят 
п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

Шоколад і цукрові кондитерські вироби (зефір) (10.82.2)

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші (борошно пшеничне) 
(10.61.2)

Крупки, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (крупи 
манна, пшенична, гречана) (10.61.3)

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса (цукор) (10.81.1)

Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок (какао) ()10.82.1

Чай і кава, оброблені (10.83.1)

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова 
(паста томатний) (10.84.1)

Прянощі, оброблені (перець, лавровий лист) (10.84.2)

Сіль харчова (10.84.3)



87500,00 (Вісімдесят 
сім тисяч п'ятсот грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

74466,00 (Сімдесят 
чотири тисячі 

чотириста шістдесят 
шість грн. 00 коп.)

Березень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".К-сть товару згідно акту 

на оприбуткування.

450,00 (Чотириста 
п'ятдесят грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

59497,00 (П'ятдесят 
дев'ять тисяч чотириста 

дев'яносто сім грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".Обсяг надання послуг 

згідно акту.

14400,00 
(Чотирнадцять тисяч 

чотириста грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

2040,00 (Дві тисячі 
сорок грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

37958,00 (Тридцять 
сім тисяч дев'ятсот 

п'ятдесят вісім грн. 00 
коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

2240

М'ясо свійської птиці, заморожене (окорок курячий) (10.12.2)

Продукти харчування (натуральна форма)

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг 
(підписка) (53.10.1)

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (45.20.1)

Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів 
(автобусів) (45.20.2)

Послуги щодо технічного випробування й аналізування (техогляд, 
передрейсовий тех. і мед.огляд, експертна оцінка) (71.20.1)

Послуги щодо страхування автотранспорту (послуги щодо страхування 
цивільної відповідальності власників ТЗ) (65.12.2)

Послуги, суміжні з дорожнім перевезенням (найм стоянки) (50.20.1)



6000,00 (Шість тисяч 
грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

8500,00 (Вісім тисяч 
п'ятсот грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".Обсяг надання послуг 

згідно акту.

13382,00 (Тринадцять 
тисяч триста вісімдесят 

дві грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

1370,00 (Одна тисяча 
триста сімдесят грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

22125,00 (Двадцять 
дві тисячі сто двадцять 

п'ять грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

6810,00 (Шість тисяч 
вісімсот десять грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

600,00 (Шістсот грн. 
00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

75020,00 (Сімдесят 
п'ять тисяч  двадцять 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного 
використовування (вивіз сміття) (38.11.2)

Послуги центрального банку (64.11.1)

Ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів (перезарядка 
вогнегасників, техн.огляд котлів) (33.11.1)

Послуги каналізаційні (ассобочка) (37.00.1)

Розміщування безпечних відходів (захоронення відходів) (38.21.2)

Послуги пов'язані з особистою безпекою (охорона гаражів) (80.10.1)

Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях (розміщення 
оголошення) (58.14.3)

Ремонтування компютерів і периферійного устаткування (95.11.1)



43705,00 (Сорок три 
тисячі сімсот п'ять грн. 

00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".Обсяг надання послуг 

згідно акту.

11000,00 (Одинадцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

72850,00 (Сімдесят дві 
тисячі вісімсот 

п'ятдесят грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

5600,00 (П'ять тисяч 
шістсот грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

35030,00 (Тридцять 
п'ять тисяч тридцять 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

20273,00 (Двадцять 
тисяч двісті сімдесят 

три грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

610260,00 (Шістсот 
десять тисяч двісті 

шістдесят грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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 
(підвіз учнів та вчителів) (49.31.2)

Послуги щодо очищування, інші (дератизація, Біотал) (81.29.1)

Послуги пакувальні (комплектація і доставка літератури) (82.92.1)

Роботи електромонтажні (43.21.1)

Послуги щодо очищування промислових об'єктів (обслуговування димарів) 
(81.22.1)

Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та 
кондиціювання повітря (43.22.1)

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного 
устатковання (повірка лічильників, газових приладів) (33.13.1)



10949,00 (Десять 
тисяч дев'ятсот сорок 

дев'ять грн. 00 коп.

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

46540,00 (Сорок шість 
тисяч п'ятсот сорок грн. 

00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

41086,00 (Сорок одна 
тисяча вісімдесят шість 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

4050,00 (Чотири 
тисячі п'ятдесят грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

50000,00 (П'ятдесят 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

20000,00 (Двадцять 
тисяч грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.
2271 #ЗНАЧ!

2272

87300,00 (Вісімдесят 
сім тисяч триста грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (36.00.2)

2240

Послуги у сфері загальної середньої освіти (обробка атестатів) (85.31.1)

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги стаціонарного 
телефонного зв'язку) (61.10.1)

Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами (61.20.4)

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Теплокомуненерго) 
(35.30.1)

2271

Відшкодування за послуги з опалення приміщення   (Наталівська ЗОШ )

Відшкодування за послуги з опалення приміщення (Яворівська ЗОШ )



10720,00 (Десять 
тисяч сімсот двадцять 

грн. 00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

5600,00 (П'ять тисяч 
шістсот грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

84800,00 (Вісімдесят 
чотири тисячі вісімсот 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

74,00 (Сімдесят 
чотири грн. 00 коп.) 

Березень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".К-сть товару згідно акту 

на оприбуткування.

99974,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
сімдесят чотири грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

99996,00 (Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
дев'яносто шість грн. 00 

коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

2282

35800,00 (Тридцять 
п'ять тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.)

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

2800

41840,00 (Сорок одна 
тисяча вісімсот сорок 

грн. 00 коп.) 

Січень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". Обсяг надання послуг 

згідно акту.

Продукція лісозаготівлі (натуральна форма) (02.01.1)

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. (послуги у сфері професійної освіти) 
(85.59.1)

Податок , штраф

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

2273

Відшкодування за послуги з забезпечення електричною 
енергією(Яворів.ЗОШ)

Продукція лісозаготівлі ( 20% від минулого тендеру ) (02.01.1)

2275

Шпон; листи до клеєної фанери; деревина пресована (тирсобрикет) 
(16.21.2)

Брикети, котуни й подібні види твердого палива,одержані с торфу 
(торфобрикет) (19.20.1)



41502,00 (Сорок одна 
тисяча пятсот дві грн. 

00 коп.)

Березень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності". К-сть товару згідно 

накладної

1940,00 (Одна тисяча 
девятсот сорок грн. 00 

коп.)

Березень-
грудень

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

окремих сферах господарської 
діяльності".К-сть товару згідно акту 

на оприбуткування.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "23 " березня   2015 року   N 39 .

                   Голова комітету з конкурсних торгів                                            ________________                                                                           

М.П.

                 Секретар комітету з конкурсних торгів                                                          ________________                                        
(підпис) (ініціали та прізвище)

Журнали та періодичні видання друковані (натуральна форма) (58.14.1)

 Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного 
зв'язку; відеофони (модеми) (натуральна форма) (26.30.2)

3110

В.П. Андрощук
(підпис) (ініціали та прізвище)

  О.В. Заредіна


