
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ на 2016 рік
■ Дитячий притулок «Теплий дім» КОД ЄДРПОУ25049542)

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджет них 
коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Оріснтов ний початок 
проведен ня процедури 

закупівлі

При мітка

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення. ДК 0212015 (39X31000-6(Засоби для 
прання і миття: мийні засоби,знежирю вальні 
засоби,засоби для чищення, (39832000-3) Засоби 
.’і.ія миття посуду: (миючий засіб для посуди).

2210 1500.00

32,91.1 М ітла ;л і : і і і к и ДК 0212015 (3922 1000-8) 
• гли іпіт іпчіо господарське нри.кіл'ія).

2210 1500.00 - -

і /.22 III ' і г її" >ічч пі і туалетнп.і іа паперова 
продукція ДК 021. 15 (33761000-2)(Туалстппи 
папір).

22 Ш 1000,00 “ "

2.4.1-І. 1 Kj. ні .  иенгії.іі та клапани іа подібні 
вироби до -труб, котлів, резервуарів,цистерн і 
подібних виробів ДК 0212015 44111000-4 
Санітарна техніка: водопровідні крани.

. 2_ІО 300,00

32.99.1 Убори наголовні захисни, ручки для 
писання та олівці,дошки,штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування ;стрічки до  
друкарських машин,штемпельні подушечки ДК 
02120Г5 30192000-1 Офісне приладдя: 
кулькові ' ручки, маркери,олівці 
коректори.

2210 200,00

21.20.1 Ліки ДК 0212015 33674000-5 Препарати 
проти кашлю та застуди
33141000-0 (Медичні матсріалиО иехімічпі та 
гематологічні одноразового застосування: (Бинти) 
33673000-8 (Лікарські засоби для лікування 
обструктивних захворювань дихальних шляхів) 
33631000-2 (Лікарські засоби для лікування 
дерматологічних захворювань): Антисептичні та 
дезінфекційні засоби 
33613000-0 (Проносні засоби).

2220 3000.00

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи 
охолоджене ДК 0212015 15112100-7 М'ясо 
свійської птиці, курятина

2230 21000.00
*4

10.12.4 Субпродукти харчової свійської птиці 
(керім печінки) ДК 0212015 15111000-9 м’ясо 
великої рогатої худоби родини бикових 
(яловичина)

17000,00



10.71.1 Вироби хлібобулочні, конд. та 
куліііарні.борошняні, нетрив. зберіг. ДК 0212015 
ДК 0212015 (158:1000-6JX л ібоп роду кіи : хл іб 
( 15812000-3)Хлібобулочні та кондитерські 
вироби: 15821000-9 (Підсмажені хлібобулочні 
вироби):
(Солодке печиво)

2230 1500.00

ОІ.ІЗ.Ювочеві листкові ДК 0212015 03221000-6 
Овочі: (Капуста качанна).

2230 1000.00 - - -

01.13.4 овочі коренеплідні,цибулинні та бульбо 
плідні ’ ДК 0212015 " 03221000-6
Овочі: (іміт.ія.буряк, часнок морква буряк).

2230 3000,00

■

і . 1 >і ь: vpn і і. , > і >ОНЇ,І ПІ 
'212";.' <>322 . 111 (і О», чі: ифгць 

• '• ” : ч. ііХім и ' і  !| • '  і.";;г ім іі.

_____■ 0 11)00,00 -
■

ІЯ_ 2 0 Ь  (' . : м іС і: іп і
горіхи: ".'і» а.

_230 JXJÜ.UU І - 1 . . -

' і._ . .імч • рої ап» о >. :.чт;і . .іочіїїіх 
1 порід.сире ДК 0212015 

(іі.-’ З.'1 " -1) Коров'яче молоко сире

2__Ч) NUOO.nO

І і! 1.47.2 Яйця у шкарлуиі свіжі ДК 0212015 
(03142000-8)продукція тваринництва: Яііця,

2230 5000.00 - - -

10.20.2 Риба,оброблепа чи законсерв. Іншим 
способом ,ікра осетрових та замінники ікри ДК 
0212015 (15241000-9) ІІанірована риба та рибні 
консерви: Сдрдипи (15232000-3) (Солена риба).

2230 19000,00

10.20.1 Продукція рибна.свіжа,охолоджена чи 
заморожена ДК 0212015 (15221000-3) (Морожена 
риба).

2230 4000.00 “ —

10.41.2 Олія сира ДК 0212015 (15421000-5)( 
Рафіновані олії).

2230 6000.00 - - - -

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти ДК 
0212015 ("15 530000-2): (вершкове масло).

2230 6000.00 - - -

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний ДК 
0212015 (15542000-9) (Свіжий сир творог).

2230 4000,00 - - -

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю 
обрушений,або лущений чи дроблений ДК 
0212015 <15614000-5J(Phc оброблений).

2230 1000,00 - ”

10.61.2 Борошно зернових культур і овочевих 
культур;їхні суміші ДК 0212015 (15612000-1,) 
Борошно зернових та овочевих культур і супутня 
продукція: Борошно пшеничне.

2230 3000,00 J

/

10.61.3 Крупи,крупка,іранули та інші продукти з 
зерна ,зернових культур ДК 0212015 (15613000-8) 
Продукція із зерна зернових культур: (Вівсяна 
крупа, злакові продукти.).

2230

3000,00

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні ДК 0212015 
03212000-0 Картопля та сушені овочі: (картопля).

2230

6500,00 “ “



10.8І.ІЦукор-сирсць.тростинний і очищенний 
тростинний чи буряковий цукор(сахароза) ДК 
0212015 (15831000-2) (Цукор).

2230 4000,00 “ " “

10.73.1 Макарони,локшина,кускус й подібні 
борошняні вироби ДК 0212015 
(1585100-91) Борошняні вироби: Макаронні 
вироби сирі

2230 6000,00

10.83.1 Чай і кава ,оброблені ДК 0212015 
(15863000-5)-чай: Чорний чай

2230 2000,00 — -

10.84.3 Сіль харчова ДК 0212015 
(15872000-1) Трави та спеції: сіль

2230 700.00 - -

10.19.1 11. :<>. 11 овочі,та овочі законсервовані кріхі 
і.іі ДК 0212015 (15331000-7) Оброблені 

овочі: ҐГома і не пюре)

2230 “

1 .’.1 •‘ і і . " 1 о, ; рани ; .еа м ясних
і’ о,і пін *ііі кро^і ДК -»*2Г2і)15 (15131000-3) 

М'-чііі іі| ‘Є і та вироби:: когоасп.м'ясо 
.\ТІС-Є. О-ПСІІ.* •* пеки.

__зи 4: ^З.ііО

. і. г ••••• н'чиі. ніш . (К о.', і .’о 15 
і 1: ! і 1 |.щкп: Вершки і низьким вмістом 
жирів
(І555ІООО-5) Йогурти та інші ферментовані 
молочні продукти 
(15544000-3) Твердий сир: твердий сир

■ 2230 6000,00

01.11.7 Ьобові овочі сушені ДК 0212015 
(03212000-0) Картопля, та сушені овочі: (Горох 
сушений). ,

2230 1000,00 ” “

10.89.1 Дріжджі та інша харчова продукція ДК 
0212015 (15898000-9) (Дріжджі.)

2230 695,00 - -

10.39.2 Плоди та горіхи оброблені та 
законсервовані ДК 0212015 15331150-3 
(Оброблені зерна бобових культур) (зелений 
горошок, огірки консервовані).

2230 4000,00

01.11.7 Овочі бобові сушені 03212000-0 Картопля 
та сушені овоч і) (сухофрукти)

2000,00 - -
і 0.84.2 Прянощі оброблені (лавровий лист ) 
03132000-5 Сільськогосподарська культура для 
виробів напоїв і прянощі) (лавровий лист)

100,00 “ “

Відшкодування теплопостачання 2271 17389,00 - - —
В ід ш коду вання водо постачаї і н я 2272 19841,00 - —
Відшкодування електропостачання 2273 20062,00 -
64.20.1 Послуги телефонного зв’язку загального 
користування ДК 0212015 (64211000-8 (Послуги 
громадського телефонного зв'язку)

3300,00

Всього: 214170,00 ^
Завідуюча притулком 
Головний бухгалтер

Радовапова Т. О. 
^ Сафонова Н.Л.


