
Додаток до річ^ о̂ плану закупівель (зі змінами) 
товарів, робіт і послуг за .л.ошти місцевого бюджету на 2016 рік 

по КЗ «ДОТ імені Івана Бережного»
(

22.06.2016р.

Предмет закупівлі
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місцевий бюджет

Предмети, матеріали, обла^хнаїїия та інвентар 2210
17.23.1 22800 Віфоби канцелярські паперові (конверти ,швидкозшивачі,папки,клані 

ж\рнали)
-II- 500,00

28.30.4 16311 Косарки для газонів, парків і спортивних маііданчиків -II- 5000,00
17.12.7 38723 Папір і картон оброблені (папір ,грамоти) -II- 300,00
08.12,1 14210 Гравій та пісок(пісок) -II- 3250,00
20.30.2 44830 Фарби та лаки, інш і, та повязана з ними продукція; барвники художні та 

друкарські чрнила(шпаклівки,замазки.розчинники, суміші для підгот. 
поверхонь фасадів і т.п)

-II- 3810,00

20.30.1 44810 Фарби та лаки на основі полімерів (фарби) -II- 2710,00
39715 Проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювані електричні 

нагрівані (водонагрівач)
-II- 2000,00

23.51.1 44111 Цемент(це.мент) -II- 4200,00
31110 Електродвигун (Компресор) -II- 2200,00

23.52,1 44921 Вапно негашене, гашене та гідравлічне (вапно) -II- 150,00
32.91.1 39224 Мітли та щітки (віники,щітки) -II- 500,00
27,40,1 31510 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні;лампи 

дутові(ел. лампочки)
-II- 680,00

20,41,3 39831 Мило,засоби мийні та засоби чищення (мило,ЗСМ) -II- 900,00
19,20.2 09211 Паливо рідинне та газ;оливи мастильні (бензин,оливи мастильні) -II- 150,00
22.21.2 44165 Труби, трубки,шланги та фітинги до них пластмасові (шланг) -II- 900,00

44191 Дерев»яні конструкційні матеріали різні ( доска, брус) -II- 4050,00
25.94.1 44531 Вироби кріпильні та нарізні(гайки.болти,шайби,само різи) -II- 500,00

44170 Плити, листи, стрічки та фольга, пов'язані з конструкційними матеріалами 
(оцинковка)

-II- 4510,00

23.99.1 44112 Вироби мінеральні не металеві Покрівля(Шифер) -II- 3800,00
25,93.1 44315 Вироби 3 дроту, ланцюги та пружини(цвяхи,електроди) -II- 140.00
25.99.2 39224 Вироби 3 недорогоцінних металів (відра ,скрепки.скоби,кубки 

кришка,терка)
-II- 200,00



,л 44521
__і_________ І_______ А _̂____________________________________

Навісні замки та ланцюжки -II- 160,00
.0,59.5 24455 Прод>'кги хімічні різноманітні(хлорка) , -II- 200,00
14.12.3 18130 Одяг робочий іншиіі (халати) 240,00

Разом 41850,00
Продукти харчування 2230

10.11.3 15113
М ’ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти: м’ясо та харчові 
субпродукти інші, (свинина, яловичина, печінка) -II-

10526,46

10.12.3 15112 М ’ясо свійської птиці заморожене (тушки курей, відруби курей, філе) -II- 4762,48

10.13.1 15131
Консерви та готові страви з м ’яса , м ’ясних субпродуктів та крові 
(ковбаси, сарделі,сосиски) -II- 4823,97

10.20.1 15220 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба с/з) -II- 5570,31
10.32.1 15321 Соки фруктові та овочеві (соки) -II- 2450,53

10.39.1 15331
Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі (ікра 
кабачкова, консервовані овочі) -II- 35,00

10.39.2 15332
Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані (джем, виноград засушений , 
плоди засушені) -II- 757,15

10.89.1 3142 Яйця птиць (яйця) -II- 558,75
10.41,5 15421 Олії рафіновані (олія соняшникова) -II- 877,12
10.42.1 15431 Маргарин і подібні харчові жири (маргарин) -II- 500,00
10.51.1 15511 Молоко та вершки рідинні,оброблені (молоко ) -II- 2407,00
10.51.3 15530 Масло вершкове та молочні пасти (масло вершкове) -II- 3347,19
10.51,4 15542 Сир сичужний та кисломолочний сир (сир твердий , кисломолочний) -II- 3078,81
10.51.5 15551 Продукти молочні інші (кефір, ряжанка, згущ. молоко, сметана, йогурти) -II- 4873,74
10.61,2 15612 Борошно зернових та овочевих культу р; їхні суміші (борошно пшеничне) -II- 317,26
10,82,2 15840 Цукерки -II- 1456,00

10,61,3 15613
Крупи, крупки.гранули та інші проду кти з зерна зернових культур 
(манка,пшенична,гречка,перловка,ку'курудзяна,ячмінна. вівсяна) -II- 970,18

10,61,1 15614
Рис напівобрушений чи повністю обрушений. або лу щений чи дроблений 
(рис) -II- 808,26

01,11,6 15331 Овочі бобові свіжі (квасоля, горох) -II- 34,58
10.71,1 15811 Вироби хлібобулочні (хліб, хлібобулочні вироби) -II- 6778,20

10,72,1 15821
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні 
тривалого зберігання(печиво,вафлі,пряники) -II- 1984,01

01,22,1 3222 Плоди тропічних і субтропічних культур (банани) -II- 2633,10
01.13,3 15331 Культури овочеві плодоносні (огірки.баклажани,помідори) -II- 3389,09
01,23,1 3222 Плоди цитрусових культур (лимони.апельсини,мандарини) -II- 1550,00
10,84,2 15872 Пряноші оброблені (пряноці сушені) -II- 23,45

10,81,1 15831
Цукор- сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса, (цукор) -II- 1272,56

10,73,1 15850
Макарони, локшина, ку ску і подібні борошняні вироби (макаронні 
вироби) -II- 313,43

10,84,3 15872 Сіль харчова (сіль) -II- 37,35
10,83,1 15863 Чай і кава,оброблені (чай , кавові напої) -II- 408,40

01,13,5 15310
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та іну ліну 
(картопля) -II- 2907,29

01,12,1 15331
Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні (буряк, морква, цибуля, 
часник і т.д) -II- 1166,39

01.13.1 15331 Овочі листкові (капуста) -II- 381,94
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Медикаменти 2220
21.20.1 33610 Препарати фармацевтичні (ліки) 800,00
21.20.2 33141 Препарати фармацевтичні інші (перевязувальні матеріали, вата, марля) -II- 754,00

Разом 1554,00
Оплата послуг 2240

61.10.1 64211 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (абон.плата за телефоні 
розмови)

-II- 200,00

95.11.1 50323 Ремонтуванн комп’ютерів і периферійного устаткування (обслутову'вання 
комп’ютерної техніки)

-II- 300,00

71.20.1 50413 Послу ги щодо технічного випробування й аналізування (перезарядка 
вогнегасників)

-II- 2419,00

71.20.1 71630 Послати щодо технічного випробування та аналізування (специфікація 
послу г харчування їдалень)

-II- 2990,00

55.20.1 98341 Послуги 3 тимчасового розміщення (проживання) -II- 3710,00
71.20.1 50411 Послу ги щодо технічного випробування й аналізування(вимірювання 

опору заземлення)
-II- 3200,00

71.20.1 98363 Послу ги щодо технічного випробування й аналізування(водолазне 
обстеження дна акваторії)

-II- 1128,00

96.09.1 80552 Послу ги навчання у сфері безпеки(навчання матроса-рятувальника) -II- 1400,00
65.11.1 66511 Послуги щодо страхування життя (страхування дітей) 1944,00
49.31.2 60130 Послуги 3 міського та приміського пасажирськог наземного транспорту 

(підвіз відпочиваючих до табору)
2164,00

Разом 19455,00
35.11.1 09310 Енергія електрична (електрична енергія) 2273 17500,00

Разом 2270 17500,00
Всього 151359,00

в. о. директора КЗ «ДОТ імені Івана Бережного» 

Голова комітету з конкурсних торгів

С.І. Семенюк

^^.М.Кузьменко


