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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ , ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 

БЕЗ  ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 

  

Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 

Березнівської районної ради Рівненської області ,  

код за ЄДРПОУ 22578219 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)  

                                                                                                                           

                                                                                                                          Код КВК 070201 «Загальноосвітні школи» 

 

 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

 ( для 

бюджетн

их 

коштів)  

Очікувана вартість предмета 

закупівлі (грн..) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 

процедури 
закупівлі 

При

міт-

ка 

1 2 3 4 5 6 

08.11.3 «Крейда та некальцінований доломіт» 

2210 

1800,00 (Одна тисяча 

вісімсот грн.00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

08.93.1 «Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та 

сольові розчини» 2210 

2500,00 (Дві тисячі 

п’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

 13.92.1 «Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства» ( прапори) 2210 

750,00 (Сімсот 

п’ятдесят п’ятдесят 

грн. 00коп.) без ПДВ 

 лютий  

16.10.1 «Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 

мм» (доска полова) 

2210 

2700,00(Дві тисячі 

сімсот грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 лютий  

16.21.1»Плити деревостружкові» 

2210 

4800,00(Чотири тисячі 

вісімсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

16.29.1 «Вироби з деревини ,інші» (кухонні дошки) 

2210 

324,00(Триста 

двадцять чотири грн. 

00коп.)без ПДВ 

 лютий  

17.12.7 «Папір і картон оброблені» (папір ксероксний,  

папір кольоровий, картон) 2210 

5500,00 (П’ять тисяч 

п’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

17.23.1 «Вироби  канцелярські, паперові» (папки, 

скорозшивачі, класні журнали, журнали, книги, шляхові 

листи ) 

2210 

2750,00 (Дві тисячі 

сімсот п’ятдесят грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» 

(бензин,дизельне паливо) 
2210 

112840,00(сто 

дванадцять тисяч 

вісімсот сорок грн. 

00коп.) в т.ч. ПДВ 

18810грн.43 коп. 

 лютий  



20.20.1 «Пестициди та інші агрохімічні продукти» 

(засоби дезінфекційні) 

2210 800,00 ( Вісімсот грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів» (фарби, 

лаки, сніжка,розчинник) 2210 

22321,00(Двадцять дві 

тисячі триста двадцять 

одна грн. 20 коп. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

 20.30.2 «Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 

продукція; барвники, художні та друкарські чорнила» 

(барвник, фарби друкарські, ґрунтовка, розчинник, 

фарба штемпельна, шпаклівка) 

2210 

770,00 ( Сімсот 

сімдесят грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

20.41.3 «Мило, засоби мийні та засоби для чищення»     

( мило, миюче для скла, пральний порошок, гала 

чистяка, засіб для миття туалетів, миючий засіб ) 

2210 

3050,00 ( Три тисячі 

п’ятдесят грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

22.11.1 «Шини та камери ґумові нові» (автошини) 

2210 

16000,00 (Шістнадцять 

тисяч грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 лютий  

22.19.5 «Тканини проґумовані (крім кордів до 

шин)»(клейонка) 2210 

2500,000(Дві тисячі 

п’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

22.21.3 «Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами» (файли, скотч, обложка, титульна 

сторінка, плівка для ламінування) 

2210 
100,00 ( Сто грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

22.22.1 «Тара пластмасова» ( пакети поліетиленові для 

сміття) 
2210 

30,00 ( Тридцять  грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

 22.29.2 «Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.» (миска пл., 

розноси, совки, вагонка, ) 2210 

855,00 (Вісімсот 

п’ятдесят п’ять грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

22.23.1»Вироби пластмасові для будівництва ( лінолеум 

і покриви на підлогу тверді,не пластикові)» 2210 

9400,00 (Дев’ять тисяч 

чотириста грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

23.31.1 «Плитка та плити керамічні» (плитка керамічна , 

лицювальна) 
2210 

10000,00 (Десять тисяч 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

23.41.1 «Вироби господарські та декоративні керамічні»  

(посуд столовий) 2210 

11250,00 

(Одиннадцять тисяч 

двісті п’ятдесят грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

23.51.1 «Цемент» 2210 
400,00 (Чотириста грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

23.52.1 «Вапно негашене, гашене і гідравлічне» (вапно) 2210 
50,00 (П’ятдесят грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

23.52.2 «Гіпс»  ( клей для плитки) 2210 
1000,00 (Одна тисяча 

грн.) без ПДВ 
 лютий  

25.12.1 «Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей 

металеві»  (двері металопластикові вхідні ) 

2210 52800,00 ( П’ятдесят 

дві тисячі вісімсот грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

25.71.1 «Вироби ножові та столові прибори» (ложки, 

вилки, ножі, тертка) 2210 

3500 (Три тисячі 

п’ятсот  грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

25.72.1 «Замки та завіси»  (замки, завіси, серцевини) 2210 

4890,00 (Чотири тисячі 

вісімсот дев’яносто 

грн. 00коп.) без ПДВ 

 лютий  

25.73.1 Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві» (лопати, граблі, сапки, коса, сокира) 

2210 

1050,00 (Одна тисяча 

п’ятдесят грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

25.73.3 «Інструменти ручні, інші ( газовий ключ, 

викрутки, свердла,лампа побутова) 
2210 

500,00 (П’ятсот грн.. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

25.93.1 «Вироби з дроту, ланцюги та пружини» (цвяхи, 

електроди, дюбеля) 

2210 1002,00 ( Одна тисяча 

дві грн.) без ПДВ 
 лютий  



25.94.1 «Вироби кріпильні та ґвинтонарізні» (саморізи ) 2210 150,00 ( Сто п’ятдесят 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

25.99.1 «Вироби для ванн і кухні, металеві) (каструлі, 

чайники, черпак, друшляк, відро) 2210 

3805,00 (Три тисячі 

вісімсот п’ять грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

25.99.2 «Вироби з недорогоцінних металів, інші» 

(скрепки, скоби) 
2210 

49,00 ( Сорок дев’ять 

грн. 00коп.) без ПДВ 
  лютий  

26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та приладдя 

до них» (катриджи) 2210 

2500,00( Дві тисячі 

п’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

26.51.3»Терези точні; інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної 

призначеності» 
2210 

1290,00( Одна тисяча 

двісті дев’яносто грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

27.32.1 «Проводи та кабелі електронні й електричні, 

інші» (електропроводка) 2210 

1250,00 ( Одна тисяча 

двісті п’ятдесят грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

27.40.2 «Лампи та світильники» (  Лампочки, 

світильники) 2210 

6900,00( Шість тисяч 

дев’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

27.51.2 «Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.»   

( електрофуганок.електродрель,водонагрівач ) 2210 

5900,00 (П’ять тисяч 

дев’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

28.14.1 «Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів» 

(крани, ) 

2210 

1400,00  (Одна тисяча 

чотириста грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

28.29.2 «Устаткування для миття, наповнювання, 

пакування та обгортання пляшок або іншої тари; 

вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні 

та піскоструминні; прокладки» (вогнегасники) 

2210 

4500,00 (Чотири тисячі 

п’ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

28.29.3 «Устатковання для зважування та вимірювання 

промислове, побутове та іншої призначеності»( вага товарна) 2210 
2000,00 (Дві тисячі 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

31.00.1 «Меблі для сидіння та їх частини»(ремкомплект 

стільців,стільці ) 

2210 11820 (Одиннадцять 

тисяч вісімсот 

двадцять грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

31.01.1 «Меблі  конторські/офісні та меблі для 

підприємств торгівлі» (шафи книжні, ) 2210 

5500 (П’ять тисяч 

п’ятсот) грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

32.30.1 «Вироби спортивні» ( м’ячі футбольні, 

волейбольні, баскетбольні ) 

2210 7600,00 ( Сім тисяч 

шістсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

32.91.1  «Мітли та щітки» 

2210 

4075,00 (Чотири тисячі 

сімдесят п’ять грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

32.99.1  «Убори наголовні захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки» (шкільні дошки) 

2210 
5000,00 (П’ять тисяч 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

32.99.5 «Вироби, інші» ( стенди) 2210 7000,00 ( Сім тисяч 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

 58.14.1 «Журнали та періодичні видання друковані» 

(підписка) 2210 

5489,00 (П’ять тисяч 

чотириста вісімдесят 

днв’ять грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

20.13.2  «Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та сполуки 

неорганічні» (йод) 
2220 

37,20  (Тридцять сім 

грн.20 коп.) без ПДВ 
 квітень  



20.14.7 «Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні» (спирт етиловий) 
2220 

36,00  (Тридцять шість 

грн.00 коп.) без ПДВ 
 квітень  

20.15.1 «Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; 

аміак»(розчин аміаку)  
2220 

21,00 (Двадцять одна 

грн.00 коп.) без ПДВ 
 квітень  

22.19.7 «Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 

тверда; вироби з твердої ґуми» (рукавиці медичні ) 
2220 

100,00 (Сто грн.00 

коп.) без ПДВ 
 квітень  

20.20.1 «Пестициди та інші агрохімічні продукти» 

(стеріліум) 

2210 188,00 ( Сто вісімдесят 

вісім грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 квітень  

21.20.1 «Ліки» ( медичні препарати для надання першої 

допомоги) 2220 

1122,90 (Одна тисяча 

сто дев’яносто дві 

грн.90 коп.) без  ПДВ 

 квітень  

21.20.2 «Препарати фармацевтичні, інші» (вата,  бинти, 

лейкопластир,марлеві пов»язки, стерильні серветки) 2220 

1199,00 (Одна тисяча 

сто дев’яносто дев’ять 

грн.00 коп.) без ПДВ 

 квітень  

32.50.1 «Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні» (шприци,термометри,шпателі ) 2220 

295,90 (Двісті 

дев’яносто п’ять 

грн.90 коп.) без ПДВ 

 квітень  

01.13.1 «Овочі листкові» (капуста) 2230 

8091,00 (Вісім тисяч 

дев’яносто одна 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

01.13.3 «Культури овочеві плодоносні,інші» (овочі)   2230 

2210,00 (Дві тисячі 

двісті десять грн.) без 

ПДВ 

 березень  

01.13.4 «Овочі коренеплідні, цибулинні та 

бульбоплідні» (цибуля,морква, 

буряк)  

2230 

3029,00 (Три тисячі 

двадцять дев’ять грн.) 

без ПДВ 

 березень  

01.13.5.»Коренеплоди та бульби їстівні з високим 

умістом крохмалю» 
2230 

5497,00 (П’ять тисяч 

чотириста дев’яносто 

сім грн.) без ПДВ 

 березень  

01.24.1 «Яблука» 2230 

6517,0 (шість тисяч 

п’ятсот сімнадцять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

01.47.2 «Яйця у шкарлупі, 

свіжі» (яйця)  
2230 

9362,00 (Дев’ять тисяч 

триста шістдесят дві 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.11.1 «М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене» (свинина)  2230 

19455,00 

(Дев’ятнадцять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

п’ять грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.12.1 «М'ясо свійської птиці, свіже чи заморожене» 

(окорока) 
2230 

10199,00 (Десять тисяч 

сто дев’яносто дев’ять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.13.1 «Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові» (ковбаси  

варені,напівфабрикати)  
2230 

33029,00 Тридцять три 

тисячі двадцять 

дев’ять грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.20.1 «Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 

заморожена» (риба морожена) 
2230 

29498,00 (Двадцять 

дев’ять тисяч 

чотириста дев’яносто 

вісім грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.32.1 «Соки фруктові та овочеві» (соки фруктові) 2230 

11542,00 

(Одиннадцять тисяч 

п’ятсот сорок дві 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.39.1 «Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, 

крім картоплі» (паста томатна) 2230 

3429,00 (Три тисячі 

чотириста двадцять 

дев’ять грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  



10.39.2 «Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані» 

(сухофрукти)  2230 

8126,00 (Вісім тисяч 

сто двадцять шість 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.41.5 «Олії рафіновані» (олія) 2230 

4040,00 (Чотири тисячі 

сорок грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.51.1 «Молоко та вершки, рідинні, оброблені» 

(молоко) 2230 

4783,00 (Чотири тисячі 

сімсот вісімдесят три 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.51.3 «Масло вершкове та молочні пасти» (масло 

вершкове) 
2230 

10615,00 (Десять тисяч 

шістсот п’ятнадцять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.51.4 «Сир сичужний та кисломолочний сир» (сир к/м 

та твердий) 
2230 

19999,00 

(Дев’ятнадцяь тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.51.5 «Продукти молочні, інші» (сметана) 
2230 

1808,00 (Одна тисяча 

вісімсот вісім 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.61.1 «Рис напівобрушений чи повністю обрушений, 

або лущений чи дроблений»(рис) 2230 

5335,00 (П’ять тисяч 

триста тридцять п’ять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.61.2 «Борошно зернових і овочевих культур; їхні 

суміші»  
2230 

802,00  (Вісімсот дві 

грн.00коп.) без ПДВ 
 березень  

10.61.3 «Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 

зерна зернових культур» (крупи ячні, пшеничні, 

вівсяні,пшоно, гречка) 
2230 

3486,00 (Три тисячі 

чотириста вісімдесят 

шість грн.00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

10.71.1 «Вироби хлібобулочні, кондитерські та 

кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання» (вироби 

хлібобулочні) 

2230 

24026,00 

(Двадцять чотири 

тисячі двадцять шість 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.72.1 «Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, тривалого зберігання» 

(печиво)  

2230 

20602,00 (Двадцять 

тисяч шістсот дві 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.73.1 «Макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби» (макарони)  2230 

6111,00 (Шість тисяч 

сто одиннадцять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

10.81.1 «Цукор-сирець, тростинний чи буряковий, у 

твердих формах» (цукор) 2230 

4400,00 (Чотири тисячі 

чотириста грн.00коп. ) 

без ПДВ 

 березень  

10.83.1 «Чай і кава,оброблені» (чай) 2230 

870,00  (Вісімсот 

сімдесят грн.00коп.) 

без ПДВ 

 березень  

10.84.3 «Сіль харчова»  (сіль) 2230 

99,00 

 ( дев’яносто дев’ять 

грн.00коп.) без ПДВ 

 березень  

33.11.1 «Ремонтування та технічне обслуговування 

металевих виробів» ( послуги з технічного 

обслуговування газової системи) 

2240 
7000,00 ( Сім тисяч 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 лютий  

45.20.1 «Технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів» 

( ремонт автобуса,техн..обслуговування) 

2240 12000.00 

 ( Дванадцять тисяч 

грн. 00коп.) без ПДВ 

 лютий  

38.11.2 «Збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування» (викачка нечистот) 
2240 15000,00 (П’ятнадцять 

тисяч грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 березень  

53.10.1 «Послуги поштові у межах зобов'язання щодо 

надання універсальних послуг»  ( переадресування 

періодичних видань) 

2240 
200,00 (Двісті грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  



58.29.3 «Програмне забезпечення як завантажні файли» 

( послуги на виготовлення цифрових підписів ) 

2240 500,00 ( П’ятсот грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

61.10.1 «Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень» ( послуги зв’язку ) 

2240 400,00 ( Чотириста 

грн. 00коп.) без ПДВ 
 січень  

61.20.4 «Послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими 

мережами» (доступ до мережі Інтернет) 

2240 2380,00 ( Дві тисячі 

триста вісімдесят грн. 

00коп.) без ПДВ 

 січень  

64.11.1 «Послуги центрального банку» ( касово-

операційне обслуговування) 

2240 4500,00 ( Чотири 

тисячі п’ятсот грн. 

00коп.) без ПДВ 

 січень  

65.12.2 «Послуги щодо страхування автотранспорту»     

( страхування водія та автобуса) 

2240 750,00 ( Сімсот 

п’ятдесят грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 лютий  

71.20.1 «Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування» ( повірка лічильників, огляд димових 

каналів, послуги з проведення технічних контурів 

замірів, повірка вогнегасників, технічний огляд 

автобуса) 

2240 
14080,00 

 ( Чотирнадцять тисяч  

вісімдесят  грн. 

00коп.) без ПДВ 

 січень  

82.19.1 «Фотокопіювання, оформлювання документів та 

інші спеціалізовані допоміжні конторські/офісні 

послуги»  

2240 
300,00 ( Триста грн. 

00коп.) без ПДВ 
 лютий  

85.32.1 «Послуги у сфері середньої професійно-

технічної освіти» ( навчання по техніці безпеки , 

електробезпеці та охороні праці) 

2240 1200,00 ( Одна тисяча 

двісті грн. 00коп.) без 

ПДВ  

 лютий  

95.11.1 «Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устаткування» ( ремонт, відновлення та заправка 

картриджів) 

2240 2290,00 ( Дві тисячі 

двісті дев’яносто грн. 

00коп.) без ПДВ 

 лютий  

36.00.1 «Вода природна»  2272 7980,00 (Сім тисяч 

дев’ятсот вісімдесят 

грн. 00коп.) без ПДВ 

 січень  

35.11.1 «Енергія електрична» 2273 11570,00  

( Одиннадцять тисяч 

п’ятсот сімдесят грн. 

00коп.) без ПДВ  

 січень  
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