
                    ДОДАТОК  ДО РІЧНОГО ПЛАНУ   

на 2017 рік 

                                                           Притулок для дітей  «Теплий дім» служби у справах дітей РДА                      
(КОД ЄДРПОУ25049542) 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджет них 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтов ний початок 

проведен ня процедури 

закупівлі 

При мітка 

ДК 0212015 39830000-9 продукти для 

чищення (39831000-6 Засоби для прання і 

миття: мийні засоби,знежирю вальні 

засоби,засоби для чищення, (39831200-8 

мийні засоби) 

2210 1500,00 - - - 

ДК 0212015 (39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування)  (39224000-8) 

(Мітли, щітки та інше господарське 

приладдя).   

2210 1000,00 - - - 

ДК 0212015 (33760000-5 Туалетний 

папір, носові  хустинки, рушники для рук 

і серветки) (33761000-2 туалетний папір) 

2210 500,00 

 

- - - 

0212015 (33600000-7 Лікарські засоби 

для лікування хвороб дихальної системи)  

(33674000-5 Препарати проти кашлю та 

застуди)  (33140000-3 медичні матеріали)  

(33141000-0 (Медичні матеріали ) 

(33141113-4 Бинти) (33141115-9 медична 

вата)   

(33630000-5 Лікарські засоби для 

лікування дерматологічних захворювань) 

(33610000-9 Лікарські засоби для 

лікування захворювань шлунково-

кишкового тракту та розладів обміну 

речовин)  (33613000-Проносні засоби). 

 

2220 

 

2000,00 

- - - 

ДК 0212015 (15110000-2 М’ясо) 

15111100-0 (яловичина) 15112130-6 

(курятина) 

2230 22000,00    



ДК 0212015  15840000-8 Какао; 

шоколад та цукрові кондитерські 

вироби (15842310-8 карамельні 

цукерки) 

 2000,00    

ДК 0212015  (15820000-2  Сухарі та 

печіво пресерви хлібобулочні та 

кондитерські вироби) 15821200-1 

(Солодке печиво) 

2230 4700,00 - - - 

 ДК 0212015  03220000-9 Овочі: фрукти 

та горіхи (03221111-7 буряк) (032211112-

4 морква) (03221113-1 цибуля) 

2230 10000,00 - - - 

ДК 0212015  03220000-9 Овочі  фрукти 

та горіхи  (03221230-7 перець 

овочевий) (03221240-0 помідори) 

(03221250-3 кабачки) (03221410-3 

капуста качанна) 

2230 6000,00  - - 

ДК 0212015  03220000-9 Овочі: фрукти 

та горіхи (03222210-8 лімон)        

(03222220-1 апельсіни) (03222321-9 

яблука) 

2230 3000,00 - - - 

ДК 0212015 03330000-3  Продукція 

фермерського господарства (03333000-4 

Коров’яче молоко сире) 

2230 8000,00 

 

 

- - - 

ДК 0212015 03140000-4 Продукція 

тваринництва та супутня продукція  

(03142500-3Яйця) 

2230 5000,00 - - - 

ДК 0212015 (15240000-2 Рибні 

консерви та інші рибні страви і 

пресерви) (15241300-2 сардіна) 

(15232000-3 солена риба). 

2230 21000,00 - - - 

ДК 0212015 (15220000-6 Риба, рибне 

філе та інше м’ясо риби морожені) 
(15221000-3) (Морожена риба). 

2230 9000,00 - - - 

ДК 0212015 (15410000-5 Сирі олії та 

тваринні і рослинні жири) (5411210-7 

Оліії для смаження) 

2230 6000,00 - -- - 

ДК 0212015 (15530000-2 вершкове 2230 6000,00 - - - 



масло). 

ДК 0212015 (15540000-5 сирні 

продукти) (15544000-3 твердий сир) 

2230 4000,00 - - - 

ДК 0212015 15610000-7 Продукція 

борошномельно-круп'яної  

промисловості 15614000-5 Рис 

оброблений ). 

2230 1000,00 - - - 

ДК 0212015 15610000-7 Продукція 

борошномельно-круп'яної (15612100 -

2 борошно пшеничне) 

2230 3000,00 - - - 

ДК 0212015 (15612000-1 Продукція із 

зерна зернових культур: (15613100-9 

(Вівсяна крупа)  

 

 

2230 

3000,00 - - - 

ДК 0212015 (03210000-6 Зернові 

культури та картопля) (03212100-1 

картопля) 

 

 

2230 

6500,00 

 

 

- - - 

ДК 0212015  (15830000-5 цукор і супутня 

продукція)  (15831000-2) (Цукор). 

2230 4000,00 

 

- - - 

ДК 0212015 (15850000-1  Макаронні 

вироби сирі) (15851100-9 макаронні 

вироби сирі) 

2230 6000,00 - - - 

ДК 0212015 (15860000-4 кава чай та 

супутня продукція) 15863200-7 

Чорний чай 

2230 2000,00 - -- - 

ДК 0212015 (15870000-7 заправки та 

приправи) 15872400-5 сіль 

2230 700,00 - - - 

ДК 0212015 (15330000-0 Оброблені 

фрукти та овочі (15331425-2 Томатне 

пюре) 

2230 1000,00 - - - 

ДК 0212015 (15130000-8 

м’ясопродукти) (15131130-5 ковбаси) 

2230 4500,00 - - - 

ДК 0212015 (15540000-5 сирні 

продукти) (15551300-8 Йогурт) 

(15544000-3 твердий сир) 

2230 6000,00 - - - 

ДК 0212015 (03210000-6) зернові 

культури та картопля (03211000-3 

зернові культури) 

2230 8860,00 - - - 

ДК 0212015 (15898000-9) (Дріжджі.) 2230 690,00 - - - 



ДК 0212015 (15330000-0 Оброблені 

фрукти та овочі) (15331423-8 

консервовані помідори) (15331462-3 

консервований горох) (15332410-1 
сухофрукти) 

2230 4000,00 - - - 

 ДК 0212015 (03132000-5 необброблені 

прянощі ) 

. 100,00 - - - 

Відшкодування теплопостачання 2271 64400,00 - - -- 

Відшкодування водопостачання 2272 17700,00 - - -- 

Відшкодування електропостачання 2273 20200,00   - 

ДК 0212015 (64211000-8 (Послуги 

громадського телефонного зв’язку) 

2240 1750,00    

Всього:  267100,00    

Завідуюча притулком                                                                                                                Радованова Т.О. 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                  Сафонова Н.Л. 

 


