
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану закупівель, 
що здійснюються без проведення процедур закупівель

на 2015 рік
Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ 

ступенів -  міжшкільний навчально-виробничий комбінат» Енергодарської міської ради 
Запорізької області, код ЄРПОУ 20528341

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для

бюджетни 
х коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовни 
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Мило та органічні 
поверхнево-активні вироби, 
засоби поверхнево-активні, з 
умістом або без умісту мила, 
розфасовані дня роздрібної 
торгівлі (20.41.3;20.41.4)

2210 5000,00 Заг. фонд
3000,00 Спец, фонд

Замки до меблів з 
недорогоцінних металів, 
полотна до пилок для 
прямолінійного різання, на 
метал, мітли та щітки 
(25.72.1;25.73.1;32.91.1)

2210 4000,00 Заг. фонд
2486,00 Спец, фонд

Люстри та інші електричні 
стельові чи настінні 
світильники, частини ламп і 
світильників, провідники 
електричні, інші, на напругу 
не більше ніж 1000 В, 
прилади електронагрівальні 
(27.40.1;27.40.4; 27.51.24)

2210 7000,00 Заг. фонд
7050,00 Спец, фонд

Продукція друкована 
(документи про освіту) 
(58.19.19)

2210 1000,00 Заг. фонд
2000,00 Спец, фонд

Інвентар і устаткування для 
занять спортом та ігор 
(32.30.15)

2210 3000,00 Заг. фонд
3000,00 Спец, фонд

Частини та приладдя до 
моторних транспортних 
засобів (29.32.30)

2210 5000,00 Заг. фонд

Частини та приладдя до 
обчислювальних машин

2210 4000,00 Заг. фонд
3000,00 Спец, фонд



(26.20.40)
Папір крейдований каоліном 
або іншими неорганічними 
речовинами, для писання, 
друкування, графічних робіт 
в аркушах (17.12.10)

2210 4000,00 Заг. фонд
2000,00 Спец, фонд

Швидкозшивачі, папки та 
папки на "справи"паперові 
чи картонні, книжки записні, 
блокноти для записів, 
блокноти-пам'ятки, паперові 
чи картонні, вироби 
пластмасові канцелярські 
(канцелярське приладдя) 
(17.22.13; 22.29.25)

2210 4354,00 Заг. фонд
4400,00 Спец, фонд

Журнали та періодичні 
видання друковані (58.14.19)

2210 5000,00 Заг. фонд
3004,00 Спец, фонд

Меблі конторські, офісні, 
дерев'яні (31.01.12)

2210 8000,00 Спец, фонд

Матеріали та неткані вироби 
(13.95.10)

2210 1000,00 Заг. фонд
1000,00 Спец, фонд

Комплекти, жіночі або 
дівчачі, чоловічі з бавовни чи 
хімічних волокон, виробничі 
чи професійні (14.12.31)

2210 3000,00 Заг. фонд
3364,00 Спец, фонд

Плакати, стенди (22.29.29) 2210 5230,00 Спец, фонд
Сіль і чистий хлорид натрію 
(господарська сіль) (08.93.10)

2210 620,00 Заг. фонд

Продукти харчування; 
полотна до пилок для 
прямолінійного різання, 
метал (матеріали для ЛПЗ) 
(25.73.1; 10.11.1; 10.20.1; 10.31. 
1;10.41.1;10.51.1;10.61.1)

2210

5000,00 Заг. фонд

Паливо рідинне (19.20.21) 2210 54880,00 Заг. фонд
45110,00 Спец, фонд

Журнали реєстраційні, 
бухгалтерські книги, книги 
бланків ордерів і квитанцій, 
книги для замовлень, книги 
адресні (для ведення ділової 
документації) (17.22.13)

2210 2000,00 Заг. фонд
2700 Спец, фонд

Шпалери й подібні настінні 
покриви, фарби та лаки: 
розчини, клеї, цемент, гіпс, 
вапно
(20.30.1;17.24.1;20.52.1;23.51. 
1;23.52.1;23.51.2)

2210 10000,00 Заг. фонд
5300,00 Спец, фонд

Лінолеум і покриви на 2210 10000,00 Заг. фонд



підлогу тверді (22.23.15) 20400,00 Спец, фонд
Ліки, препарати
фармацевтичні
(21.20.2;21.20.1)

2220 5000,00 Заг. фонд
2610,00 Спец, фонд

Засоби дезінфекційні 
(20.20.14)

2220 3000,00 Заг. фонд
1000,00 Спец, фонд

Послуги щодо грошового 
посередництва (64.19.30)

2240 2287,00 Заг. фонд
350,00 Спец, фонд

Послуги стаціонарного 
телефонного зв'язку 
(61.10.11)

2240 2401,00 Заг. фонд
1016,00 Спец, фонд

Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами 
(61.10.41)

2240 2880,00 Заг. фонд
1200,00 Спец, фонд

Послуги мобільного зв’язку 
(61.20.1)

2240 6336,00 Заг. фонд
1000,00 Спец, фонд

Збирання комунальних 
безпечних відходів, 
(побутове сміття) (38.11.11)

2240 1613,00 Заг. фонд
588,00 Спец, фонд

Збирання комунальних 
безпечних відходів, 
(непобутове сміття) 
(38.11.11)

2240 2000,00 Заг. фонд

Послуги щодо видаляння 
снігу (81.29.12)

2240 2000,00 Заг. фонд

Послуги щодо 
дезінфікування та 
винищування шкілників 
(81.29.11)

2240 3500,00 Заг. фонд

Послуги щодо очищення інші 
(промивка систем 
теплопостачання) (81.29.19)

2240 6000,00 Заг. фонд

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
автотранспортних засобів 
(45.20.11)

2240 22000,00 Заг. фонд
24000,00 Спец, фонд

Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих 
конструкцій ( інженерних 
мереж водопостачання, 
теплопостачання та 
водовідведення) (33.11.11)

2240 28509,00 Заг. фонд

Послуги ремонтування та 
технічного обслуговування 
електричного устаткування 
(33.14.1)

2240 14000,00 Заг. фонд

Ремонт та технічне 
обслуговування приладів для 
вимірювання (повірка

2240 1000,00 Заг. фонд



лічильників) (33.13.11)
Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного усталювання 
(95.11.10)

2240 10000,00 Заг. фонд
5000,00 Спец, фонд

Послуги щодо 
консультування стосовно 
систем та програмного 
забезпечення (62.02.20)

2240 2000,00 Заг. фонд

Послуги щодо друкування 
(18.12.19)

2240 400,00 Заг. фонд
2500,00 Спец, фонд

Послуги щодо страхування 
автотранспорту та цивільної 
відповідальності власників 
автотранспорту (65.12.21; 
65.12.29)

2240 ' 4000,00 Заг. фонд
4000,00 Спец, фонд

Послуги поштові у межах 
зобов'язання щодо надання 
універсальних послуг 
(53.10.19)

2240 100,00 Заг. фонд
1006,00 Спец, фонд

Послуги інформаційні 
(реклама) (63.99.10)

2240 5000,00 Спец, фонд

Поточний ремонт приміщень 
(ДСТУ)

2240 20000,00 Спец, фонд

Послуги у сфері загальної 
лікарської практики (медичні 
огляди) (86.21.1)

2240 2500,00 Заг. фонд

Ремонтування та технічне 
обслуговування інших 
металевих виробів 
(вогнегасників) (33.11.19)

2240 4000,00 Заг. фонд
1581,00 Спец, фонд

Послуги їдалень (56.29.20) 2230 12600,00 Заг, фонд
Послуги постачання води 
питної, видаляння та 
обробляння стічних вод 
(36.00.10;37.00.10)

2272 7399,00 Заг. фонд
2495,00 Спец, фонд

Постачання пари Та гарячої 
води трубопроводами 
(35.30.10)

2271 76456,00 Заг. фонд
23227,00 Спец, фонд

Послуги з Постачання 
електричної енергії (40.10.30)

2273 77711,00 Заг. фонд
21091,00 Спец, фонд

Послуги освітянські 
підвищення кваліфікації) 
(85.59.19)

2282 5000,00 Спец, фонд

Послуги щодо страхування 
від нещасних випадків (ДГІД) 
(65.12,11)

2730 1400,00 Заг. фонд

Послуги Професійних С П ІЛ О К  

(94.20.10)
2800 8358,00 Заг. Фонд

Машини обчислювальні 3110 78000,00 Спец, фонд



(26.20.1)
Установки для 
кондиціонування повітря 
(28.25.12)

3110 17500,00 Спец, фонд
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