
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/  

річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 

на І квартал 2016 року 

Львівський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат І ступеня – спеціалізована школа – інтернат  

ІІ-ІІІ ступенів» Херсонської обласної ради, 22737286 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Борошно 

 (15612100-2) 

(10.61.2) 

2230 1405,80 грн. 

(одна тисяча 

чотириста п’ять 

гривень 80 к.) 

 Січень  2016 року (142 кг) 

Продукти харчові різні 

(дріжджі) 

(15898000-9) 

(10.89.1) 

2230 200,06 грн. 

(двісті гривень 06к.) 

 Січень 2016 року (14,29кг) 

Кава та чай  

(15860000-4) 

(10.83.1) 

2230 605,30 грн. 

(шістсот п’ять 

гривень 30 к.) 

 Січень  2016 року (3,8 кг) 

Какао 

 (15841000-5) 

(10.82.1) 

2230 2773,67 грн. 

(дві тисячі сімсот 

сімдесят три  гривні 

67к.) 

 Січень 2016 року (17,2 кг) 

Карателька  

(15423000-9) 

(10.86.1) 

2230 11700,00 грн. 

(одинадцять тисяч 

сімсот гривень  

00 к.) 

 Лютий  2016 року (130л) 

Картопля 

(03212100-1) 

(01.13.51) 

2230 10005,00 грн. 

(десять тисяч п’ять 

гривень 00 к.) 

 Січень 2016 року (1450 кг) 

Ковбасні вироби 2230 5250,00 грн.        Січень 2016 року (70 кг) 



(15131120-2) (п'ять тисяч двісті 

п’ятдесят  гривень 

00 к.)  

Крупи  

(03221220-4/15625000-

5/15614000-5) 

(10.61.3) 

2230 5000,40 грн. (п’ять 

тисяч гривень 40 к.) 

 Січень 2016 року (185,2 кг) 

М'ясо куряче  

(15112130-6) 

(10.12.2) 

2230 18999,26 

грн.(вісімнадцять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять  

гривень 26 к.) 

 Січень 2016 року (387,74 кг) 

М'ясо свине  

(15113000-3) 

(10.11.3) 

2230 22000,16 грн.    

(двадцять дві тисячі 

гривень 16 к.) 

 Січень 2016 року (241,76 кг) 

Вироби макаронні 

(15850000-1) 

(10.73.1) 

2230 512,00 грн. (п’ятсот 

дванадцять гривень 

00 к.) 

 Січень 2016 року (40 кг) 

Масло вершкове 

(15530000-2) 

(10.51.3) 

 

2230 11900,00 

грн.(одинадцять 

тисяч дев’ятсот   

гривень 00 к.) 

 Січень 2016 року (140кг) 

Молочні продукти 

(1550000-8) 

(10.51.5) 

2230 20000,00 грн.          

(двадцять  тисяч 

гривень 00 к.) 

 Січень 2016 року (1000л) 

Молоко пастеризоване 

(1551100-4) 

(10.51.1) 

2230 30002,00 грн.        

(тридцять тисяч дві 

гривні 00 к.) 

 Січень 2016 року (2143 л) 

Овочі свіжі  

(03221111-7/0322112-

4/03221113-

1/03221410-3) 

(01.12.1/01.13.3/01.13.4 

/01.13.7) 

 

2230 30002,00 грн.           

(тридцять тисяч дві 

гривні 00 к.) 

 Січень 2016 року (2143 кг)  

Олія  

(15411100-3) 

2230 3700,00 грн. 

 (три тисячі сімсот  

 Січень 2016 року (100л) 



10.41.5) гривень 00 к.)   

Вироби сухарні, 

печиво 

(15820000-2) 

(10.72.1) 

2230 1500,00 грн.    

(одна тисяча 

п’ятсот гривень  

00 к.) 

 Січень 2016 року (50кг) 

Консерви плодові, 

овочеві 

 (15331170-9/15332200-

6) 

(10.39.1) 

2230 39906,00 (тридцять 

дев’ять  тисяч 

дев’ятсот шість 

гривень 00 к.) 

 Січень 2016 року (1478шт) 

Риба морожена 

(15221000-3) 

(10.20.1/10.20.2) 

2230 49354,27 грн.             

(сорок дев’ять 

тисяч триста 

п’ятдесят чотири 

гривні 27 к.)  

 Січень 2016 року (623,16 кг) 

Сир сичужний та 

кисломолочний 

(15544000-3/15542300-

2) 

(10.51.4) 

2230 34854,36грн. 

(тридцять чотири 

тисячі вісімсот 

п’ятдесят чотири  

гривні 36 к.) 

 Січень 2016 року (622,39кг) 

Фруктові та овочеві 

соки 

(15320000-7) 

(10.32.1) 

2230 15009,57 грн. 

(п'ятнадцять тисяч 

дев’ять гривень  

57 к.) 

 Січень 2016 року (857,2 л) 

Сіль 

 (15872400-5) 

(10.84.3) 

2230 303,79 грн. 

(триста три  гривні 

79 к.) 

 Січень 2016 року (75,01 кг) 

Спеції 

 (15872200-3) 

(10.84.2) 

2230 70,00 грн.  

(сімдесят гривень 

00 к.)  

 Січень 2016 року (0,35 кг) 

Фрукти та цитрусові 

(03222111-4/03222220-

1/03222240-

7/03222321-9) 

(01.24.1/01.23.1) 

2230 23310,00 грн. 

(двадцять три 

тисячі триста 

десять гривень 00 

к.) 

 Січень 2016 року (666 кг) 

Хліб 

 (15811100-7) 

2230 25995,40грн. 

(двадцять п’ять  

 Січень 2016 року (4406 кг) 



(10.71.1) тисяч дев’ятсот 

дев’яносто п’ять 

гривень 40 к.) 

Шоколад та вироби 

кондитерські цукрові 

(15842000-2) 

(10.82.2) 

2230 5799,04 грн. 

 (п’ять тисяч сімсот 

дев’яносто дев’ять   

гривень 04 к.) 

 Січень 2016 року (111,52 кг) 

Цукор  

 (15831000-2) 

(10.81.1) 

2230 5991,52 грн.   

(п’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто одна 

гривна 52 к.) 

 Січень 2016 року (309 кг) 

Яйця курячі 

(03142500-3) 

(01.47.2) 

2230 3998,40грн. 

(три тисячі 

дев’ятсот 

дев’яносто вісім 

гривень 40 к) 

 Січень 2016 року (1428шт) 

Всього по КЕКВ 2230 380148,00 

грн.(триста 

вісімдесят тисяч сто 

сорок вісім гривень 

00 к.) 

   

Придбання засобів 

гігієни для вихованців 

(33700000-7) 

(17.22.1/20.41.3) 

2210 1185,00 грн. 

(одна тисяча сто 

вісімдесят п’ять  

гривень 00 к) 

 Січень 2016 року  

Канцелярські товари 

(30192700-8) 

(17.23.1) 

2210 1000,00 грн.  

(одна тисяча 

гривень 00 к) 

 Січень 2016 року  

Білизна та одяг для 

вихованців 

 (18000000-9) 

(14.14.1/14.19.1) 

2210 8000,00 грн. 

(вісім тисяч гривень 

00 к) 

 Січень 2016 року  

Всього по КЕКВ 2210 10185,00 грн. 

(десять тисяч сто 

вісімдесят п’ять  

   



 


