
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, 

що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на  2016 рік  

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Тернопільської міської ради 

Тернопільської області,  14039951  

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Обробляння та розподіляння води трубо-

проводами – 36.00.20-00.00; Послуги з 

розподілу води та супутні послуги - 

09320000-8 (оплата водопостачання і 

водовідведення) 

2272 37 000,00 грн. 

(тридцять сім тисяч 

грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень  

4320,0 м
3 

Електрична енергія – 35.11.10;  Електрична 

енергія -  09310000-5 (оплата 

електроенергії) 

2273 56 200,00 грн. 

(п’ятдесят шість 

тисяч двісті грн. 00 

коп.) 

 січень-

грудень  

26700 кВт 

Послуги їдалень – 56.29.20; Шкільне 

харчування – 15894210-6 

2230 70 040,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

сорок  грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень 

49 уч. 

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. – 85.59.1;  

Послуги з навчання персоналу – 80511000-

9  (навчання ЦЗ) 

2282 4 070,00 грн.  

(чотири тисячі 

сімдесят  грн. 00 

коп.) 

 січень- 

березень 

  10 чол. 

Вата, марля та подібні вироби, вкриті 

фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. 

у – 21.20.24-40.00; Препарати 

фармацевтичні, інші – 21.20.2; 

Фармацевтичні вироби – 33680000-0 

2220 3400,00 грн.         

(три тисячі 

чотириста грн. 00 

коп.) 

 березень, 

серпень  

 10 шт.,        

150 уп. 

Послуги щодо дезінфікування та винищу-

вання шкідників – 81.29.11-00.00 

Послуги з дератизації - 90923000-3 

2240 5979,60 грн.      

(п’ять тисяч 

дев’ятсот сімдесят 

дев’ять грн. 60 коп.) 

 січень-

грудень 

11 обробок 

Послуги підприємств щодо перевезення 

інших безпечних відходів – 38.11.69-00.00 

Послуги з перевезення сміття - 90512000-9  

2240 5892,00 грн. (п’ять 

тисяч вісімсот 

дев’яносто два грн. 

00 грн.) 

 січень-

грудень 

162,72 м
3 

Послуги поштові та кур’єрські, інші 53.20.1 

(послуги за доставку підручників) 

Газети, періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали – 22200000-2 

Посібники -22470000-5 

2240 3750,00 грн.         

(три тисячі сімсот 

п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

 січень-

грудень 

8,4% від 

вартості 

доставлених 

підручників 

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші, н. 

в. і. у. 86.90.19-00.00; Послуги у сфері 

охорони здоров’я  85100000-0 (послуги 

медичного огляду працівників) 

2240 5 000,00 грн.  

(п’ять тисяч грн.) 

 квітень, 

травень 

87 чол. 

Послуги телекомунікацій, інші 61.90.1;  

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими 

мережами, інші 61.10.49-00.00 

2240 4 500,00 грн.  

(чотири тисяч 

п’ятсот грн.) 

 січень-

грудень 

3 телефони, 

10 

радіоточок 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14


Телекомунікаційні послуги - 64200000-8 55 мбіт 

Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для виготовлення 

копій і відбитків, у рулонах або в аркушах 

– 17.12.76-00.00 (папір ксероксний А4) 

Папір для друку - 30197630-1 

2210 3500,00 грн.         

(три тисячі п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

 лютий, 

травень, 

вересень 

130 шт. 

Приладдя канцелярське або шкільне 

пластмасове – 22.29.25-00.00; Вироби 

канцелярські, паперові 17.23.10-00.00 

Канцелярські товари - 30192700-8 

Паперове канцелярське приладдя та інші 

паперові вироби - 30199000-0 

2210 5500,00 грн.      

(п’ять тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

 березень, 

травень, 

вересень 

30 шт. або 

уп. 

23 шт.,            

27 шт 

Журнали реєстраційні, бухгалтерські 

книги, книги бланків ордерів і квитанцій, 

паперові чи картонні – 17.23.13-13.00; 

Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби - 22800000-8 

2210 2150,00 грн.          

(дві тисячі сто 

п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

 липень, 

серпень 

72 шт. 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

– 20.41.3; Мило та органічні поверхнево-

активні вироби у формі брусків, брикетів 

або фігурних виробів, н.в.і.у. – 20.41.31-

20.00; Мийні засоби - 39831200-8; Мило -

33711900-6 ; Засоби для чищення - 

39831240-0 

2210 12800,00 грн.      

(дванадцять тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.) 

 серпень 140 шт. 

 

Лампи розжарювання потужністю не 

більше ніж 200 Вт та на напругу більше ніж 

100 Вт, н.в.і.у. – 27.40.13-00.00 (лампочки 

денного освітлення «Іскра»; Лампи та 

світильники електричні, виготовлені з 

пластику  та інших матеріалів, призначені 

для використання з лампами розжарювання 

та люмінесцентними лампами – 27.40.39-

30.00; Електричні лампи розжарення -

31510000-4  Люмінісцентні трубчасті 

лампи - 31532110-8 

2210 2000,00 грн.          

(дві тисячі грн. 00 

коп.) 

 липень 130 шт. 

Вапно  гашене – 23.52.10-35.00; Гашене 

вапно - 24213000-0 

2210 450,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

грн. 00 коп.) 

 червень 80 кг. 

Крейда - 08.11.30-10.00                       

Крейда - 44922100-0 

2210 1000,00 грн        

(одна тисяча грн.) 

   

Цемент 23.51.1; Цемент - 44111200-3;      

Гіпс - 44921100-3  

2210 1400,00 грн.       

(одна тисяча 

чотириста грн. 00 

коп.) 

 січень 200 кг. 

Фарби та лаки: розчини, н.в.і.у. – 20.30.12-

70.00; Розріджувачі - 44832200-3 Фарби 

344810000-1; Лаки - 44820000-4 

2210 14750,00 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

сімсот п’ятдесят грн. 

00 коп.) 

 травень 80 банок 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.01.2016 р. №  4. 

 


