
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закуп івель на 2015рік

Козелецький геріатричний пансіонат, код 03189953

Предмет закупівлі

Код 
згідно 3 
КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 
(тис. гри)

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

19.20.2-паливо рідинне та газ: оливи 
мастильні (дизельне пальне,бензин, 
мастило)

2210

98500 грн 

(дев’яносто вісім 

тисяч п"ятсот 

гривень)

лю тий 2015рік

17.23.1 - вироби канцелярські, паперові 

(ж урнали реєстраційні, папір 
канцелярський) 2210

3750 грн 

(три тисячі сімсот 

п"ятдесят гривень)
березень

20.20.1 - пестициди та інші агрохімічні 
продукти (дезінфікуючі засоби та 
гербіциди) 2210

60200 грн 

(шістдесят тисяч 
двісті гривень)

березень

01.19.3 - насіння буряків, насіння 
кормових рослин, сировина рослинна, 
інша (віко-овес)

2210

9960 грн 

(дев"ять тисяч 
дев’ятсот  

шістдесят гривень)

березень

01.11.2 - кукурудза 2210
66000 грн 

(шістдесят шість 

тисяч гривень)
березень

01.13.6 - насіння овочевих культур , крім 
насіння буряків (капусти, огірків, 
помідорів)

2210

3461 грн 
(три тисячі 

чотириста 
шістдесят одна 

гривня)

березень

20.41.3 - мило, засоби мийні та засоби для 
чищ ення(мило, пральний порошок, 
підкрохмалювач)

2210
76000 грн 

(сімдесят шість 

тисяч гривень)

червень 2015 
рік

20.41.4 - препарати пахучі, воски та інші 
засоби для чищення ( сода, засіб для 
миття скла, засіб для чищення, засіб для 
миття посуди, відбілювач ’ ’ Б ілизна"

2210
51000 грн 

(п"ятдесят одна 

тисяча гривень)

червень 2015 
рік

17.22.1 - папір побутовий і туалетний та 
паперова продукція ( рушник паперовий, 
туалетний папір)

2210
2000 грн 

(дві тисячі 
гривень)

березень



28.14.1 - крани вентельні, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 
резервуарів, цистерн і подібних виробів ( 
крани,вентеля )

2210
25000 грн 

(двадцять п"ять 
тисяч гривень)

квітень

20.30.1 - фарби та лаки  на основі 
полімерів (фарби, лаки )

2210
20000 грн 

(двадцять тисяч 
гривень)

квітень

31.09.1-меблі інші 2210
90000 грн 

(дев"яносто тисяч 
гривень)

жовтень

27.33.1 - пристрої електромонтажні ( 
товари електричні різні)

2210
25000 грн 

(двадцять п"ять 

тисяч гривень)
квітень

28.30.9 - частини машин і устаткування 
для  с/г ; роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин для сільського  та 
лісового господарства ( запчастини до 
тракторів та сільгосптехніки )

2210
29000 грн 

(двадцять дев"ять 

тисяч гривень)
квітень

19.92.1 - вироби текстильн і готові для 

домашнього господарства (ковдри та 
дорожні пледи, білизна постільна, 
бавовняна, фіранки, гардини, пелюш ки, 
покривала на л іж ко)

2210
80000 грн 

(вісімдесят тисяч 
гривень)

червень 2015 
рік

15.20.1 - взуття різне, крім спортивного, 
захисного та ортопедичного ( взуття 
повсякденне з гумовим чи пластмасовим 
верхом, тапочки, чоботи, черевики)

2210
68000 грн 

(шістдесят вісім 
тисяч гривень)

червень 2015 
рік

14.13.3 - одяг верхній, інший, жіночий і 
дівчачий (пальта, півпальта, плащі, 
костюми, жакети, куртки, сукні, 
спідниці, бриджі)

2210
60000 грн 

(шістдесят тисяч 

гривень)

червень 2015 
рік

14.13.2-одяг верхній, інший, чоловічий 
(пальто , костюм,куртка)

2210
60000 гри 

(шістдесят тисяч 
гривень)

червень 2015 
рік

14.14.2-білизна спідня не трикотажна 
(сорочки чоловічі,н ічні сорочки, 
халати,блузки )

2210
65000 грн 

(шістдесят п"ять 

тисяч гривень)
липень

14.31.1-колготки,панчохи,шкарпетки 
трикотажні

2210
20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)
травень



14.12.3 - одяг робочий інший ( спецодяг) 2210
46000 грн 

(сорок шість тисяч 
гривень)

травень

14.14.1 - білизна спідня, трикотажна ( 
труси, нічні сорочки, піжами, халати, 
сорочки чоловічі, блузки , панталони)

2210
65000 грн 

(шістдесят п”ять 
тисяч гривень)

квітень

13.20.2-тканини бававняні 2210
60000 грн 

(шістдесят тисяч 

гривень)

липень

14.39.1-светри, полувери трикотажні 2210
56000 грн 

(п"ятдесят шість 
тисяч гривень)

серпень 2015 
рік

14.19.2-сорти ви і костюм и,рука ви ці 

спецовочні
2210

40000 грн 

(сорок тисяч 

гривень)
вересень

14.19.4-капелюхи та головні убори 2210
13000 грн 

(тринадцять тисяч 

гривень)
жовтень

29.32.3 - частини та приладдя до 
моторних транспортних засобів, н.в.і.у 
(запчастини до автомобілів)

2210
33000 грн 

(тридцять три 
тисячі гривень)

квітень

01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоподібн і (лук -сівок )
2210

4000 грн 

(чотири тисячі 

гривень)
березень

58.14.1 - журнали та періодичні видання 

друковані (газети, ж урнали)
2210

2000 грн 

(дві тисячі 
гривень)

червень 2015 
рік

13.94.1 - мотузки канати, шпагат і сіткове 
полотно крім відходів (ш пагат 
сіновезальний)

2210
8000 грн 

(вісім тисяч 

гривень)

червень 2015 
рік

23.51.1 - цемент (цемент) 2210
2000 грн 

(дві тисячі 
гривень)

травень



23.52.1 - вапно негашене, гашене та 

гідравлічне (вапно)
2210

3000 грн 

(три тисячі 
гривень)

квітень

27.32.1 - проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (провода та кабеля)

2210
2000 грн 

(дві тисячі 
гривень)

березень

19.20.3 - пропан і бутан, скраплений 2210

3440 грн 

(три тисячі 

чотириста сорок 

гривень )

квітень

25.73.1-інструменти ручні, для 
використання в с ільськом у господарстві 
та садівництві

2210
10000 грн 

(десять тисяч 

гривень)
травень

01.11.1-пшениця 2210
30000 грн 

(тридцять тисяч 
гривень)

липень

01.11.3-ячмінь,жито,овес 2210
30000 грн 

(тридцять тисяч 
гривень)

липень

20.15.3 - добрива м інеральні чи хімічні 2210

34200 грн 

(тридцять чотири 
тисячі двісті 

гривень)

березень

20.15.7 - добрива, н.в і у. (трьох поживних 

елементів )
2210

26000 грн 

(двадцять шість 

тисяч гривень)
березень

20.14.2 - спирти,феноли,фенолоспирти та 
їхні галогени-,сульфо-,нітро- чи нітрозо 
похідні; спирти жирні технічні 
(діамантовий зелений р-н спирт,йод р-н 
спиртовий,спирт етиловий )

2220
20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)

лю тий  2015рік

21.20.1 - л іки  (препарати медичні) 2220

55679 грн 

(п"ятдесят п"ять 

тисяч шістсот 

сімдесят дев"ять 
гривень)

лю тий  2015рік
тимчасовий

кошторис

86321 грн 

(вісімдесят шість 

тисяч триста 
двадцять одна 

гривня)

травень



20.59.1 - фотопластинки та 
ф отоплівкі,плівкі для миттєвого 

друку;фотохімікати та фотографічно 
незмішані речовини(рснтгенплівка)

2220
2000 грн 

(дві тисячі 
гривень)

лю тий 2015рік

20.20.1 - пестициди та інші агрохімічні 
продукти (дезінфікуючі засоби та 
гербіциди) 2220

89600 грн 

(вісімдесят дев"ять 
тисяч шістсот 

гривень)

травень

22.19.5 - тканини прогумовані (клейонка 
підкладна)

2220
30000 грн 

(тридцять тисяч 

гривень)
лю тий 2015рік

32.50.4-окуляри 2220
20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)
травень

22.19.6 - предмети одягу та аксесуари 
одягу з вулканізованої гуми 
(перчатки ,напальчники )

2220
3000 грн 

(три тисячі 
гривень)

лю тий 2015рік

17.22.1 - папір побутовий і туалетний та 
паперова продукція ( памперси, 
прокладки)

2220
20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)
квітень

32.50.1 - інструменти і прилади 
медичні,хірургічні та стоматологічні

2220
15000 грн 

(п'ятнадцять 

тисяч гривень)
лю тий 2015рік

21.20.2 - препарати фармацевтичні та 
інші (препарати для ветеринарної 
медицини,бинти,вата,індикатор 
стерильності,маска дляя 
обличчя,вакцина проти грипу)

2220
56000 грн 

(п"ятдесят шість 

тисяч гривень)
лю тий 2015рік

10.61.3 - крупи,крупка,гранули та інші 
продукти з зерна,зернових 

культу  р(ячнева, перлова, гречана, пшоно, в 
івсяна)

2230

20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)
січень 205рік

тимчасовий

кошторис

35000 грн 

(тридцять п"ять 
тисяч гривень)

травень 2015 
рік

10.89.1 - супи,яйця,дріжджі та інші 
харчові продукти;екстракти та соки з 
мяса,риби та водяних 
безхребетних(дріжджі)

2230
500 грн 

(п"ятсот гривень)
січень 205рік

10.84.3 - с іль  харчова(сіль) 2230
500 грн 

(п"ятсот гривень)
січень 205рік



10.42.1 -  маргарин і подібні харчові жири  

(маргарин столовий)
2230

4000 грн 

(чотири тисячі 
гривень)

січень 205рік

10.84.1 - оцет,соуси,суміші 
приправи;борош но такрупка  

гірчичні,гірчиця готова (майонез,перець 

мелений,перець ГОрОШОКуЛИСТ 

лавровий,ванілін ,кислота  

лимонна,сухарі паніровачні,горошок  

зел е н и й ,соу с, родз и н ки )

2230

9000 грн 

(дев"ять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

12000 грн 

(дванадцять тисяч 

гривень)
травень

10.62.1 - крохмалі і 

крохмалепродукти;цукор і цукрові 
сиропи,н.в.і.у(крохмаль)

2230
20000 грн 

(двадцять тисяч)

березень 2015 

рік

01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоподібні (цибуля,м орква)
2230

24000 грн 

(двадцять чотири 
тисячі гривень)

серпень 2015 

рік

01.13.1 - овочі листкові(капуста) 2230
60000 грн 

(шістдесят тисяч 
гривень)

травень 2015 

рік

01.23.1 - плоди цитрусових 

культу р(апельсини, мандарини)
2230

4000 грн 

(чотири тисячі 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

4000 грн 

(чотири тисячі)

березень 2015 

рік

01.24.1 - яблуко (яблуко ) 2230

40000 грн 

(сорок тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

50000 грн 

(п"ятдесят тисяч 

гривень)

березень 2015 

рік

10.61.2 - борошно зернових і овочевих  

культур; їхні суміш і(борош но в\г)
2230

40000 грн 

(сорок тисяч 

гривень)

березень 2015 

рік

01.81.1 -  цукор-сирсць,тростинний і 
очищенний тростинний чи буряковий  

цукор(сахароза);меляса (цукор)
2230

35000 грн 

(тридцять п"ять 
тисяч гривень)

квітень 2015 

рік



10.83.1 - чай та кава 
оброблені(чай,кавовий напій)

2230
5000 грн 

(п"ять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

10.22.2 - м ’ясо свйської 
птиці,заморожене(кури 
свіжоморожені,стегенці)

2230

10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

10000 грн 

(десять тисяч 
І р іш е н ь )

червень 2015 

рік

01.82.1 какао 2230

1000 грн 

(одна тисяча 
гпивень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

10000 грн 

(десять тисяч 
гоивень)

березень 2015 
рік

01.47.2 - яйця шкарлупні,свіж і(яйця 
курячі)

2230

10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

40000 грн 

(сорок тисяч 

гривень)

квітень
2015рік

10.73.1 - макарони,локш ина,кускус 
іподібні борошняні вироби(вироби 

макаронні,горох)
2230

10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

41000 грн 

(сорок одна тисяча 

гривень)

березень 2015 
рік

10.41.2 - олії,сирі(олія  рафінована,олія 
нерафінована)

2230

10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

45000 грн 

(сорок п"ять тисяч 

гривень)

березень 2015 
рік

10.39.1 - плоди та овочі оброблені та 
законсервовані,крім
картоплі(законсервовані:огірки,помідори 

)

2230

76300 грн 

(сімдесят шість 

тисяч триста 
гривень)

серпень 2015

10.39.2 - плоди та горіхи оброблені та 
законсервовані(повидло,джем)

2230

3000 грн 

(три тисячі 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

20000 грн 

(двадцять тисяч 

гривень)

квітень 2015 
рік

10.32.1 - соки фруктові та 
овочеві(соки,компоти)

2230

99000 грн 

(дев”яноето 
дев"ять тисяч 

гривень)

лю тий 2015 рік

10.22.1 - плоди тропічні та субтропічних 
культур(банани )

2230
50000 грн 

(п"ятдесят тисяч 
гривень)

жовтень

10.71.1 - вироби 
хлібобулочні,кондитерські та 
кулінарні,борошняні,нетривалого 
зберігання

2230

42997,76грн(сорок 

дві тисячі 
дев"ятсот 

дев"яносто сім грн 
76коп)

січень 205рік
керуючись П.6 

ст.40 Закону 
України (20% )



10.51.5 - продукти 
молочні, інш і(сметана, молоко 

згущене,цогурт,ряжанка)
2230

10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік
тимчасовий

кошторис

25000 грн 
(двадцять п"ять 

тисяч гривень )

квітень 2015 
рік

10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний 
сир(твердий сир,кисло-молочний сир)

2230

64167,60 грн 
(шістдесят чотири 

тисячі сто 

шістдесят сім 
гривень 60 коп))

січень 205рік
керуючись п.6 
ст.40 Закону 

України (20% )

10.20.2 - риба оброблена чи 
законсервована іншим способом;ікра 
осетрових та замінники ікри;(оселедець 
с\с,консерви:сардина,шпроти)

2230

27060 грн 

(двадцять сім 

тисяч шістдесят 
гривень)

січень 205рік
керуючись п.6 
ст.40 Закону 

України (20% )

10.82.2 - шоколад та цукрові 
кондитерські вироби(цукерки)

2230
10000 грн 

(десять тисяч 
гривень)

січень 205рік

10.20.1 - продукція

рибна,свіжа,охолоджена чи
заморожена(риба заморожена)

2230

52260,80 грн 

(п"ятдесят дві 
тисячі двісті 

шістдесят гривень 
80коп)

січень 205рік
керуючись п.6 
ст.40 Закону 

України (20% )

65.12.4 - послуги щодо страхування 
майна від пожежі та інших 
небезпек(страхування майна)

2240
16000 грн 

(шістнадцять 
тисяч гривень)

липень 205 рік

95.11.1 - ремонтування компютерів і 

периферійного устаткування(технічне 
обслуговування компютерів,заправка 
картриджів)

2240
3000 грн 

(три тисячі 
гривень)

травень 2015 
рік

33.14.1 - ремонтування та технічне 
обслуговування електричних 

двигунів,генераторів,трансформаторів,ро 
зподільчої та клерувальної 

апаратури(обслуговування ЗТП,ремонт 
електродвигунів)

2240
60000 грн 

(шістдесят тисяч 

гривень)
лю тий 2015рік

33.20.7 - послуги щодо монтування інших 
виробів,н.в.і.у (поточний ремонт 
артсвердловин)

2240
16000 грн 

(шістнадцять 

тисяч гривень)
лю тий 2015рік

33.12.1 - ремонт та Т О  машин загального 
призначення(ліфти)

2240
9000 грн 

(дев"ять тисяч 
гривень)

січень 205рік

45.20.1 - Т О  та ремонтування автомобілів 2240
10000 грн 

(десять тисяч 

гривень)

травень 2015 
рік

43.99.4 - монтаж сталевих конструкцій 2240
8000 грн 

(вісім тисяч 
гривень)

березень 2015 
рік

61.10.4 - послуги звязку інтернатом 
проводними мережами(послуги звязку)

2240
8200 грн 

(вісім тисяч двісті 
гривень)

лю тий 2015рік

38.11.2 - збирання комунальних 
безпечних відходів,непридатних для 
вторинного використання(послуги щодо 
вивезення комунальних відходів)

2240

18428 грн 

(вісімнадцять 

тисяч чотириста 

двадцять вісім 
гривень)

січень 205рік



33.12.2 - ремонтування і технічне 
обслуговування машин і устаткування 
спец іальної призначеності(т.о.,чистка та 
ремонт газових модулів нагріву)

2240
38000 грн 

(тридцять вісім 
тисяч гривень)

січень 205рік

33.19.1 - ремонтування іншого 
устаткування(ТО-газопроводів та 
газового господарства)

2240
11000грн 

(одинадцять тисяч 
гривень)

січень 205рік

28.99.9 - роботи субпідрядні,як частина 
виробництва інших машин і 
устаткування спеціальної 

призначеності,н.в.і.у(обрізання аварійних 
дерев)

2240
4000грн 

(чотири тисячі 
гривень)

43.22.1 - монтаж

водопровідних,каналізаційних систем 
опалювання

2240

27.51.9 - роботи субпідрядні,як частина 

виробництва електичних побутових 
приладів (ТО  і ремонт кухонного 
обладнання)

2240
10000грн 

(десять тисяч 

гривень)
лю тий 2015рік

28.13.9 - роботи субпідрядні,як частина 

виробництва помп і компресорів(ТО і 
ремонт холодильного обладнання)

2240
12000грн 

(дванадцять тисяч 
гривень)

лю тий 2015рік

81.29.1 послуги щодо 
очищ ування(послуги санстанції)

2240
7000грн 

(сім тисяч гривень)
лю тий 2015рік

26.51.9 - роботи субпідрядні як частина 
виробництва

вимірювального,випробувального та 
каналів

2240
5000грн 

(п”ять тисяч 

гривень)
лю тий 2015рік

06.20.1 - газ природній або в 

газоподібному стані(газ природний)
2274

297420грн,94коп 

(двадцять дев"ять 

тисяч чотириста 

двадцять гривень, 
94 копійки)

січень 2015 рік
керуючись п.6 
ст.40 Закону 

У країни (20% )

35.11.1 - енергія електрична(активна 
електрична енергія;реактивна 
електрична енергія)

2273

71423грн,06коп 

(сімдесят одна 

тисяча чотириста 
двадцять три 

гривні, 06 копійок

січень 2015 рік
керуючись п.6 

ст.40 Закону 
України (20% )


