
Додаток до річного плану закупівель ни 2016рік 

Козелсцький геріатричний пансіонат, код 03189953

Предмет закуп івл і

Код 
згідно і К Е К В  

(для 
бюджетних 

ко ш т ів )

О ч ік у в а н а  
вар т ість  
предмета 
закуп івл і 
(тис. гри)

Процедура
закуп івл і

О р ієн товний
початок

проведения
процедури
закуп івл і

П р им ітки

І 2 3 4 5 6

Д К  016:2010 -19.20.2-паливо рідинне та с ич: оливи 
мастильні; ДК’ (<21: 2015-09132000-3-бензин

2210 74000 травень 2016р.

ДК' 016:2010 -19.20.2-паливо рідинне та газ: оливи 
мастильні; Д К  021:2015-09134100-8 дизельна олива

2210 4400 березень 2016р.

Д К  016:2010 -19.20.2-паливо рідинне та газ: оливи 
мастильні; ДК' 021:2015- 09134200-9 дизельне паливо

2210 70000 березень 2016р.

Д К  016:2010-17.23.1 - вироби канцелярські, папсрові;ДК 
021:2015 -22800000-8 паперові чи картонні реєстраційні 
журнали.бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та 
інші паперові канцелярські вироби (журнали реєстраційні, 
папір кашіел ярський) 2210 8000 жовтень 2016р.

Д К  016:2010 - 20.20.1 - пестициди та інші агрохімічні 
продукти ;Д К 021:2015 - 24455000-8 дезинфікаційні засоби 
(дезіифікуючі засоби та гербіциди) 2210 85000.0 квітень 2016р.

Д К  016:201001.19.3 - насіння буряків, насіння кормових 
рослин, сировина рослинна, інша Д К  021:2015 - 03210000-6 
зернові культури та картопля

221(1 9100 березень 2016р.

Д К  016:2010 - 01.11.2 - кукурудза Д К  021:20І5 - кукурудза 2210 20000 березень 2016р.

Д К  016:2010 - 01.11.3 - ячмінь, жито,овее;ДК 021:2015 - 
03211400-7 ячмінь

2210 30000 серпень 2016р.

Д К  016:2010 - 01.11.3 - ячмінь, жито,овес;ДК 021:2015 - 
03211600-9 овес

ж

2210 30000 серпень 2016р.



Д К 016:2010 - 01.13.6 - насіння овочевих культур, крім 
насіння буряків ; Д К  021:2015 - 03111000-2 насіння.

2210 7100 березень 2016р.

Д К  016:2010 - 20.41.3 - мило, засоби мийні та засоби для 
чищення; Д К  021:2015 - 39831000-6 засоби для прання та 
миття(мийні іасоби, засоби для чищення)

2210 60000,0 вересень
2016р.

Д К  016:2010 - 20.41.3 - мило, засоби мийні га засоби для 
чищення; Д К  021:2015 - 33711000-7 парфуми га засоби 
гігіпіи( мило)

2210 36000 травень 2016р.

Д К  016:2010 - 20.41.2 речовини поверхнево активні. Крім 
мила; Д К  021:2015 - 39820000-6 органічні поверхнево 
активні речовини (пральний порошок, сода кальцинована)

2210 93000 травень 2016р.

Д К  016:2010 - 31.03.1 - матраци; Д К  021:2015 - 39143112-4 
матраци

2210 24000 червень 2016р.

Д К  016:2010 - 28.14.1 - крани вентельні, клапани та подібні 
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 
виробів; Д К  021:2015 - 42130000-9 арматура 
трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої( 
крани,вентеля)

Д К  016:2010 - 20.30.1 - фарби га лаки на основі полімерів ; 
Д К  021:2015- 44810000-1 фарби(фарби, лаки)

Д К  016:2010 - 27.33.1 - пристрої електромонтажні; Д К  
021:2015- 31680000-6 електричне приладдя та супутні 
товари до електричного обладнання ( товари електричні 
різні)

Д К  016:2010-28.30.9- частини машин і устаткування для с/г 
; робочії субпідрядні як частина виробництва машин для 
сільського та лісової о і осиодарсі ва; Д К  021:2015 - 34300000- 
0 частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів 
( запчастини до тракторів )

Д К  016:2010- 13.92.1 - вироби текстильні готові для 
домашнього господарства (ковдри га дорожні пледи, білизна 
постільна, бавовняна, фіранки, гардини, пелюшки, 
покривала на ліжко); дк 021:2015-395120000-4 постільна 
білизна (постільна білизна)

Д К  016:2010- 14.13.2-Ш гани, комбінезони з нагрудником і 
шлейками, бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, і 
текстильних тканин, не трикотажні 18234000-8 -Штани

2210 5000 червень 2016р.

2210 20000 червень 2016р.

2210 8000 липень 2016р.

2210 15000 квітень 2016р.

2210 98000 червень 2016р.

2210 39248 жовтень 2016р.



Д К  016:2010- 15.20.1 - взуття різно, крім спортивного, 
захисного та ортопедичного ( взуття повсякденне з гумовим 
чи пластмасовим верхом, тапочки, чоботи, черевики); Д К  
021:2015 - 18810000-0 взуття різне крім спортивного га 
захисного ( тапочки, ботинки, черевики)

14.14.1 - білизна спідня, трикотажна ( труси, нічні сорочки, 
піжами, халати, сорочки чоловічі, блузки, панталони) 
18310000-5 (  підня білизна

Д К  016:2010 - 29.32.3 - частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н.в.і.у ; Д К  021:2015 - 34300000-0 
частини і а приладдя до транспортних засобів і їх 
двмгуиів( іапчастини до автомобілів)

Д К  016:2010-01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоподібні; Д К  021:2015 - 03221000-6 овочі <цибуля- 
сівок)

Д К  016:2010- 58.14.1 - журнали га періодичні видання 
друковані: Д К  021:2015 - 22200000-2 газети періодичні 
спеціалііовані видання га інші періодичні видання (газети, 
журнали)

Д К  016:2010-13.94.1 - мотузки канати, шпагат і сіткове 
полоню крім відходів:.'1К 021:2015 -39540000-9 вироби різні 
з канату,мотузки (шнагаї сіновезальний)

19.20.3 - пропан і бутан, скраплений 09122000-0 Пропан і 
бутан

Д К  016:2010- 20.15.3 - добрива мінеральні чи хімічні: Д К  
021:2015 - 24400000-8 добрива іа сполуки азоту (добрива)

2210 45000 листопад
2016р.

2210 78400 лисіопал 
2016р.

2210 20000 травень 2016р.

2210 4000 березень 2016р.

2210 2000 травень 2016р.

2210 4914 травень 2016р.

2210 2000 квітень 2016р.

2210 51000 березень 2016р.

Всьою по коду 2210 943162 березень 2016р.

20.14.2 - спирти.феноли.фенолоспирти га їхні галогени- 
,сульфо-,ні і ро- чи ні грозо похідні; спирти жирні технічні, 
24322000-7 спирти. Феноліі.фенолосіїирти та їхні галогено- 
сульфо-нітро чи нітрозопохідні (діамантовий зелений р-н 
спирт,йод р-н спиртовий,спирт етиловий)

2220 20000 лютий 2016рік



21.20.1 - ліки (препарати медичні) 33000000-0 Медичне 
обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої 

гігієни
2220

58000 лк) і ий 2015рік
ги м часовий 
кошторис

1 20 000 травень 2016р.

21.20.2 Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгп і подібні 
матеріали, аптечки першої допомоги 33141000-0 медичні 
матеріали га гематологічні одноразового застосування

2220 24 500 травень 2016р.

22.19.6 - предмети одні у та аксесуари одягу 5 вулканізованої 
гуми (перча і кн,напальчники)

2220 3000 лю ї н іі 2 015 р і к

Всього по коду 2220 225500

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

кулы  у р( я чнева,перлова,греча на.пшоно,вівси на)
2230 10000 квітень 2016р.

10.89.1 - сунп,яйця,дріжджі та інші харчові 
продукти;екстракги та соки з мяса,риби та водяних 
безхребетних 15898000-9 дріжджі (дріжджі)

223(1 500 січень 2016рік

10.84.3 - сіль харчова 15872400-5 сіль(сіль) 2230 3000 січень 205рік

10.84.1 - опет,соуси,суміші приправп;борошно такрупка 
гірчичні,гірчиця ютова 15871260-4 соуси, 15872200-3 

спенії(перець мелений,перець горошок,лист 
лавровий,кислота лимон на,соус)

2230 5000 лютий 2016р.



10.42.1 - маргарин і подібні харчові жири 15431100-9 
маргарин (маргарин столовий)

2230 4000 січень 201 брік

10.62.1 - крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові 
сиропи,н.в.і.у 15623000-1 Крохмалі(крохмаль)

2230 5000 березень 2016 
рік

01.82.1 какао 15841100-6 какао 2230 6500 січень 201 брік

10.22.2 - м'ясо свйської и піці,заморожене ,15112130-6 
Курятина(кури охолоджені)

2230 24000 січень 201 брік

01.47.2 - яйця шкарлупні,свіжі 03142500-3 яйпя(яйця 2230 20000 січень 201 брік*

01.81.1 - цукор-сирець,тростин ний і очищенії и й грос пінний 
чи буряковий цукор(сахароза);меляса 15831000-2 Цукор 
(цукор)

2230 25000 квітень 2016 
рік

---------------

10.73.1 - макарони,локшина,кускус іподібні борошняні 
вироби 15850000-1 Макаронні вироби (вироби макаронні)

2230
4000 січень 201 брік

21000 березень 2016 
рік

10.83.1 - чай та кава оброблені 15863000-5 Чай 15861000-1 
ка ва( ча й, ка во ви й на н і й)

2230 10500 січень 201 брік

10.41.2 - олії.сирі 15421000-5 Олія рафінована(олія 
рафінована)

2230 10000 січень 201 брік

10.39.2 - іілоди  та горіхи оброблені та законсервовані , 
15332290-3 Джемн(повидло,джем)

2230 2000 січень 201 брік

10.32.1 - соки фруктові та овочеві 15320000-7 Фруктові та 
овочеві соки( фруктові соки)

2230 15980 червень 2016 
рік

10.61.2 - борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші 
15612100-2 Ьорошно пшеничне(бороніно в\і)

2230 10700
березень 2016 

рік ---------
10.71.1 - вироби хлібобулочні,конди герські і а
к\. іінарні,борошняні,нетривалого зберігання, 15811100-7
\ліб

2230 48600 січень 2016р.

10.51.5- продукти молочні,інші 15550000-8 Молочні 
продукти різні(сметана)

2230 8000 січень 201 брік*
---------

10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир 15540000-5 
Сирні п роду к гп( і верднй сир,кисло-молочний сир)

2230 54692 січень 201 брік

10.20.2 - риба оброблена чи законсервована іншим 
способом;ікра осетрових та замінники ікри; 15233000-0 Риба 
в розеолі(оселедець с\с,консерви:сардина,шпроти)

2230 20000 січень 201 брік

10.20.1 - продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена 
15221000-3 Морожена риба(риба гаморожена)

2230 56000 січень 201 брік

Всього по коду 2230 364472
ж



65.12.4- послу in щодо страхування майна від пожежі га 
інших небезпек; 66515000-3 послуги зі страхування від 
шкоди чи збитків( страхування майна)

2240 16000 липень 2016 
рік

95.11.1 - ремонтування компютерів і периферійного 
устаткування 50312000-5 технічне обслуговування і ремонт 
комп'ютерного обладнання(технічне обслуговування 
компютерів,за правка картриджів)

2240 5000 гривень 2016 
рік

33.13.1 - ремонтування і ТО  електронного і оптичного 
устаткування : 50411000-9 послуги з ремонту і ТО 
вимірювальних приладів (ремонт І ТО  лічильників газу і 
коректора}

2240 6000 вересень
2016р.

33.12.1 - ремон і та ТО  машин загального призначення; 
50750000-7 Послуги з ТО ліфтів( ТО  ліфтів)

2240 8934 січень 201 брік

45.20.1 - ТО  та ремонтування автомобілів; 50112200-5 
Послуги з ТО  автомобілів

2240 1 8000 травень 2016 
рік

61.10.4- послуги звязку інтернатом проводними мережами 
64210000-1 Послуги тетефонного зв"язку та передачі даних 
(послуги звязку)

2240 8200 січень 201 брік

38.11.2 - збирання комунальних безпечних 
відходів,неприда т'них для в торинного використання; 
50312000-5 90511000-2 послуги зі збирання см іпя(послуі и 
щодо вивезення комунальних відходів)

2240 18000 січень 201 брік

33.12.2 - ремон тування і технічне обслугову вання машин і 
устаткування спеціальної призначеності; 50531200-8 
Послуї и з ТО  газової апаратурн(т.о.,чистка та ремонт 
газових модулів нагріву)

2240 35000 січень 201 брік

33.19.1 - ремонтування іншого устаткування; 65200000-5 
Послуги $ розподілу газу та супутні послуг и( ГО- 
газопроводів та газового господарства)

2240 ‘)382 січень 201 брік

95.22.1 - ремон т та ТО  кухонного обладнання ; 50532000-3 
Послуги з ремонту і ТО  електричної техніки, апаратури та 
супу тнього обладнання ( ТО  і ремонт кухонного 
обладнання).

2240 12840 січень 201 брік

84.25.1 - послуги пожежних служб ; 50413200-5 послуги з 
ремонту і ТО  протипожежного обладнання ( ГО і ремонт 
пожежної сні пил нації, заправка вогнегасників)

2240 58780 січень 201 брік

33.14.1 Ремонтування ти ТО  іншого електричного 
устаткування; 50532100-4 Послуги $ ремонту і технічного 
обслу гову ва н н я електрод ви гу н і в

2240 25000 бере ієн ь  201 бр.

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 66514110- 
0 Послуги зі страхування транспортних засобів 2240 3000 квітень 2016р.

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і 
страхування здоров"я;66512000-2 Послуги зі страхування 
від нещасних випадків і страхування злоров"я

2240 1800 липень 2016 
рік

71.20.1 послуги щодо технічного випробування і 
аналізування ; 50720000-8 послуги з ремонту і ТО 
центрального опалення (промивки системи онилення)

2240 99000 серпень 2016р.



Всього по коду 2240 324936

06.20.1 - газ природній або в газоподібному стані(газ 
природний) 2274 109500 січень 2016 рік

35.11.1 - енергія електрична(активна електрична 
снсрі ія;реактивна електрична енергія) 2273 124298 січень 2016 рік

'Затверджений рішенням


