
Додаток до річного плану закупівель 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

  Зміни до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,                                                                                                           

що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на 2015 рік  

Тернопільський НВК «Школа-ліцей №13», код за ЄРДПОУ 36721358 

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 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
2210 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Папір і картон оброблені 17.12.7; 

Папір копіювальний, 

самокопіювальний папір та інший 

папір для виготовляння копій і 

відбитків, у рулонах або в аркушах 

- 17.12.76-00.00 (папір ксероксний 

А4) 

2210 1805,00  
березень, червень, 

вересень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 
особливості 

здійснення 

закупівель в окремих 
сферах 

господарської 

діяльності 19 шт. 

58.14.1 Журнали та періодичні 

видання загальнокомерційні, 

професійні й академічні, друковані 

(Передплата періодичних видань) 

58.14.12-00.00 

2210 6900,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості 
здійснення 

закупівель в окремих 

сферах 
господарської 

діяльності  

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 

22.29.2; Приладдя канцелярське 

або шкільне пластмасове - 

22.29.25-00.00  (файли) 
2210 150,00  

червень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльності  2 уп. 

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 

22.29.2; Папки скорозшивачі - 

22.29.25-00.00 (папки) 2210 175,00  
червень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 
особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност 5 шт. 

Вироби канцелярські, паперові 

17.23.1; Швидкозшивачі, папки та 

папки на "справи", паперові чи 

картонні (крім книжкових 

обкладинок) - 17.23.13-50.00 

(папки на зав’язках) 

2210 40,00  
 червень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 16 шт. 

Вироби канцелярські, паперові 17.23.1; 

Журнали реєстраційні, бухгалтерські 

книги, книги бланків ордерів і 

квитанцій, паперові чи картонні - 

17.23.13-13.00 (картки довідки, класні 

журнали, журнали гурткової роботи) 

2210 2400,00  травень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 
діяльност140 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 (мило туалетне) 

2210 600,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност100 шт. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.12.7
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.29.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.23.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3


 

1 2 3 4 5 6 
Препарати пахучі, воски та інші засоби 

для чищення 20.41.4; Пасти, порошки 

та інші засоби для чищення - 20.41.44-

00.00 (порошок пральний, засіб для 

очищення) 

2210 500,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност 50 шт 

Пестициди та інші агрохімічні 

продукти 20.20.1; Засоби 

дезінфекційні на основі четвертинних 

солей амонію, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 

препарати або вироби - 20.20.14-30.00 

(таблетки хлорні) 

2210 720,00  
червень, вересень, 

грудень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност1200шт 

Лампи та світильники, інші 27.40.3; 

Лампи та світильники електричні, 

виготовлені з пластику та інших 

матеріалів, призначені для 

використання з лампами 

розжарювання та люмінесцентними 

лампами - 27.40.39-30.00 (стартер) 

2210 1125,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльності100 шт. 

Лампи розжарювання та газорозрядні 

електричні; лампи дугові 27.40.1; 

Лампи галогенні з вольфрамовою 

ниткою на напругу більше ніж 100 В 

(крім ультрафіолетових та 

інфрачервоних ламп, ламп до 

мотоциклів і автомобілів) - 27.40.12-

93.00 (лампи галогенні) 

2210 700,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност30 шт. 

Лампи розжарювання та газорозрядні 

електричні; лампи дугові 27.40.1; 

Лампи розжарювання потужністю не 

більше ніж 200 Вт та на напругу 

більше ніж 100 В, н. в. і. у.  - 27.40.13-

00.00  (Лампочки денного освітлення 

“Іскра”) 

2210 850,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност65 шт. 

Замки та завіси 25.72.1; Замки до 

дверей будинків циліндрові з 

недорогоцінних металів и- 25.72.12-

30.00 (Замки) 
2210 1875,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност12 шт. 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне 

23.52.1; Вапно гашене - 23.52.10-35.00 

(вапно) 2210 600,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност20 кг. 

Цемент 23.51.1; Клінкери цементні 

- 23.51.11-00.00 (цемент) 

2210 1500,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 750 кг. 

Фарби та лаки на основі полімерів 

20.30.1; Фарби та лаки: розчини, н. 

в. і. у. - 20.30.12-70.00 (емаль) 
2210 6000,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност80 бан. 

Мітли та щітки 32.91.1; 

Мітли та щітки з лозин чи інших 

рослинних матеріалів, зв’язаних у 

жмути  32.91.11-10.00 

2210 400,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност20 шт. 

Крейда та некальцинований 

доломіт   08.11.3  Крейда 

08.11.30-10.00 
2210 1000,00  

Липень, серпень 

2015року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност200шт 

Вироби з недорогоцінних металів, 

інші, 25.99.2;Вироби з цинку 

(відро), н.в.і.у. -25.99.29-73.00 2210 250,00  Травень 2015року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност9шт 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.4
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.44
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.44
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.20.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.72.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.52.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=23.51.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.30.1


 

1 2 3 4 5 6 

Монтаж водопровідних, каналіза 

ційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання 

повітря 43.22.1 Монтаж 

водопровідних і каналізаційних 

систем  43.22.11-00.00((заміна 

картриджів очистки води 

2210 1988,00 

 Січень,квітень, 

серпень,листопад 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност 4 заміни 

Вироби паперові та картонні, інші 

17.29 Вироби паперові та картонні, 

інші, н.в.і.у.  17.29.19-

85.00(учнівський табель) 

2210 200,00 

 Травень 2015 року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 
діяльності550шт 

 Прилади побутові електричні27.51  

Вентилятори з електричним 

двигуном потужністю не більше 

ніж 125 Вт настільні, підлогові, 

настінні, віконні, стельові, дахові 

27.51.15-30.009(Витяжка) 

2210 880,00 

 Квітень 2015 року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльності 2 шт 

Вилки штепсельні, розетки та ін. 

апаратура для комунікацій чи 

захисту електричних кіл н.в.і.у 

27.33.13штепселі та розетки на 

напругу не більше 1кВ для 

коаксіальних кабелів 27.33.13-

10.00(розетки) 

2210 480,00 

 Квітень 2015року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 
діяльності 10шт 

Білизна постільна 13.92.12 

Білизна постільна, бавовняна (крім 

трикотажної) 13.92.12-53.00 
2210 1668,00 

 Березень 2015 року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльності 17 комп 

Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші 27.32.1Проводи 

обмоткові ізольовані, інші 

(зокрема анодовані)27.32.11-50.00 
 

2210 470,00 

 Квітень,травень 

2015року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльності 60м 

Меблі конторські/офісні, дерев’яні 

31.01.12Меблі конторські/офісні, 

дерев’яні 31.01.12-00.00(шафа-

купе) 

2210 3550,00 

 травень 2015 року п.6 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 
діяльності 1шт 

Носії інформації магнітні й 

оптичні 26.80.1 Носії інформації 

магнітні, не записані, крім карток з 

магнітною доріжкою 26.80.11-

00.00 

2210 114,00 

 Лютий 2015 року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльності 10 шт 

Всього 2210 36940,00    

Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 
2220 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Препарати фармацевтичні, інші 

21.20.2; Вата, марля та подібні вироби, 

вкриті фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у.           21.20.24-40.00 (Вата) 

2220 70,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност 8 уп. 

Препарати фармацевтичні, інші 

21.20.2; Вата, марля та подібні вироби, 

вкриті фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20.24-40.00 (бинт) 

2220 60,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 10 шт. 

Препарати фармацевтичні, інші 

21.20.2; Вата, марля та подібні вироби, 

вкриті фармацевтичними речовинами, 
2220 55,00  

квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=21.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=21.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=21.20.2


розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20.24-40.00 (лейкопластир 

катковий) 

господарської 

діяльност 5 шт. 

Препарати фармацевтичні, інші 

21.20.2; Вата, марля та подібні вироби, 

вкриті фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20.24-40.00 (марля) 

2220 25,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност1 шт. 

Ліки 21.20.1; Ліки, з умістом вітамінів, 

провітамінів, похідних і сумішей цих 

речовин, терапевтичної чи 

профілактичної призначеності, 

дозовані чи розфасовані для роздрібної 

торгівлі 21.20.13-60.00 (Вітамін „С” 

порошок 

2220 350,00  
Лютий, листопад 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност2 кг 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі змішаних 

чи незмішаних препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у.                 21.20.13-80.00 

(антисептики) 

2220 60,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност20фл 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі змішаних 

чи незмішаних препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20. 13-80.00 (засоби захисту) 

2220 90,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност30шт 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі змішаних 

чи незмішаних препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20.13-80.00 (Активоване 

вугілля,мезим від шлунку) 

2220 100,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност уп. 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі змішаних 

чи незмішаних препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 21.20.13-80.00 (анальгін,цитрам 

он анальгетики) 

2220 50,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност20уп. 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі ішаних чи 

незмішаних препаратів, розфасовані 

для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

21.20.13-80.00 (Но-шпа,спазмалгон  

спазмальгітики) 

2220 150,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност10 уп. 

 

 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі 

змішаних чи незмішаних 

препаратів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

21.20.13-80.00 (протигрипозні 

засоби) 

2220 805,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност 17 уп. 

Ліки 21.20.1; Ліки, інші, зі 

змішаних чи незмішаних 

препаратів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

21.20.13-80.00 

(Перекись,йод,зеленка) 

2220 45,00  
квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност15 шт. 

Шприци, голки, катетери, зонди та 

подібні вироби; інструменти та 

прилади офтальмологічні й інші, 

н.в.і.у.32.50.13 

Шприци, з голками чи без голок, 

призначені для використовування в 

медицині, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії  32.50.13-11.00 

(шприци.шпателя) 

2220 40,00  
Квітень, вересень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност40шт 

Всього 2220 1900,00 Х Х Х 

Продукти харчування 2230 Х Х Х 
Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 
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міської ради 

Послуги їдалень - 56.29.2; 

 Послуги їдалень -56.29.20-00.00  

для  учнів пільгових категорій 

2230 24992,00  Березень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 3124 
порції 

Послуги їдалень - 56.29.2; 

 Послуги їдалень -56.29.20-

00.00для учнів інтернат них класів 

2230 59446,80  Березень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 2940 
порції 

Всього 2230 84438,80 Х Х Х 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
2240 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Послуги щодо очищування, інші  

81.29.1; Послуги щодо 

дезінфікування та винищування 

шкідників - 81.29.11-00.00 

(дератизація) 

2240 

735,30 

1715,70 

 
Січень, квітень 2015 

року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност11 обробок 11 

місяців 

Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних відходів 

38.11.6; Послуги підприємств 

щодо перевезення інших 

безпечних відходів - 38.11.69-00.00  

(вивіз сміття) 

2240 

383,58 

1200,00 

 
Січень, квітень 2015 

року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност114,71 

м3 

Послуги поштові та кур'єрські, 

інші 53.20.1; Послуги поштові та 

кур'єрські, інші, н. в. і. у. - 

53.20.19-00.00  (Послуги за 

доставку підручників) 

2240 

 

94,63 

1300,00 

 
Січень-грудень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност5,4 % від 

вартості доставлених 

підручників 

Послуги у сфері охорони здоров'я, 

інші 86.90.1; Послуги у сфері 

охорони здоров'я, інші, н. в. і. у. - 

86.90.19-00.00 (Послуги медичного 

огляду працівників) 

2240 3811,79  Травень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност78 чол. 

Послуги щодо очищування, інші 

81.29.1; Послуги щодо санітарного 

обробляння, інші  - 81.29.13-00.00 

(Послуги прожарки матраців) 

2240 250,00  Травень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност25 компл 

 

. 

Послуги щодо технічного випро-

бовування й аналізування 71.20.1; 

Послуги щодо випробовування й 

аналізування зінтегрованих 

механічних і електричних систем - 

71.20.13-00.00 

(електровимірювальні послуги) 

2240 600,00  Червень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност  

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 

85.59.1; Послуги освітянські, н. в. 

і. у. - 85.59.19-00.00 (Послуги 

навчання) 

2240 340,00  Січень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност 5 чол. 

Послуги систем безпеки 80.20.1; 

Послуги систем безпеки  - 80.20.10-

00.00 (Послуги відео спостереження) 
2240 5500,00  

лютий 2015 року п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльност11 місяців 
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Послуги стаціонарного 

телефонного зв’язку – можливості 

викликання     61.10.12 

Послуги стаціонарного 

телефонного зв’язку – доступ і 

користування     61.10.11-00.00 

2240 2667,00  

Продовжено договір 

від 17.11.2009р у 

січні 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност5 

телефонів, 4 

радіоточок 

Розміщування інформації на веб-

порталі 63.12.1; Розміщування 

інформації на веб-порталі - 

63.12.10-00.00 (Веб-портал 

„Кабінет замовника”) 

2240 1620,00  Січень 2015 року 1 Веб-портал 

38.32.1  Утилізування 

відсортованих матеріальнх 

ресурсів (Оплата послуг утилізації 

непридатного до використання 

майна)утилізація ламп-38.32.12-

00.00) 

2240 600,00  Серпень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност200шт 

Двері, вікна й рами до них і пороги 

до дверей металеві  25.12.10 

(вікна металомластикові)25.12.10-

50.00 

2240 16000,00  квітень 2015 року 

п.6 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност4шт 

Послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами 61.10.4; 

Послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами, інші - 

61.10.49-00.00 

2240 1600,00  

Продовжено договір 

від 17.11.2009р 

Січень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-снення 

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльностШвидкість 

4Гб 

Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання 

95.11.1; Ремонтування комп'ютерів 

і периферійного устатковання - 

95.11.10-00.00 (заправка 

картриджів) 

2240 1875,00  

Лютий, квітень, 

червень, серпень, 

листопад 2015 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност25 шт. 

Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання 95.11.1; 

Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання - 

95.11.10-00.00 (ремонт комп’ютерів) 

2240 2000,00  
 червень, 

листопад2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност2 шт. 

Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, 

капітальний і поточні ремонти) 

41.00.4; Будування нежитлових 

будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні 

ремонти) - 41.00.40-00.00 (поточний 

ремонт актового залу) 

2240 1859,62  
Липень-серпень 

2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 

діяльност. 

Послуги щодо охорони громадського 

порядку та громадської безпеки, інші 

84.24.19-00.00(охорона об’єкта) 

 

 

2240 2100,00  Лютий 2015р 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-
снення закупівель в 

окремих сферах 

господарської 
діяльност 2 місяці 

Послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування, 

інші 71.20.19Послуги щодо 

калібрування засобів вимірювання 

витрат і кількості рідин і газів 

71.20.19-01.07 

2240 354,38  Лютий 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльнос 1шт 

Всього 2240 46607,00 Х Х 

Х 

 

Оплата водопостачання і 

водовідведення 
2272  Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 
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36.00.2 Обробляння та 

розподіляння води 

трубопроводами (Водопостачання 

)36.00.20-00.00) 

2272 2180,40  Січень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльнос т690 м3 

37.00.1 Видаляння та обробляння 

стічних (Водовідведення)-

37.00.10-00.00) 

2272 7719,60  Січень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност 1735 м3 

Всього 2272 9900,00 Х Х Х 

Оплата електроенергії 2273  Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Енергія електрична 35.11.1; 

Енергія електрична -                   

35.11.10-00.00 
2273 29800,00  Січень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 
окремих сферах 

господарської 

діяльност 18790 

кВтг 

Всього 2273 29800,00 Х Х Х 

«Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2282  Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 

85.59.1; Послуги освітянські, н. в. 

і. у. - 85.59.19-00.00 (Послуги 

навчання) 

2282 1300,00  
Лютий, березень, 

травень 2015 року 

п.5 ст.4 ЗУ «Про 

особливості здій-

снення закупівель в 

окремих сферах 
господарської 

діяльност 4 чол. 

Всього 2282 1300,00 Х Х Х 

Зобов’язання  2014 року 2230  Х Х 

Управління 

освіти і науки 

Тернопільської 

міської ради 

Послуги їдалень - 56.29.2; 

 Лот №1Послуги їдалень - 

56.29.20-00.00  

Лот №2Послуги їдалень - 

56.29.20-00.00 

 

2230 

 

2958,54грн 

 

12299,20 грн 

 

15257,74 

 Грудень 2014 року 
Зг. ч.6 ст.40 

Закону №1197 

Всього 2230 15257,74 Х Х Х 
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