
 

 

ДОДАТОК  до   РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2015 рік  

Дошкільний навчальний заклад «Попелюшка», код ЄДРПОУ 23550236 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

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 

код 01.11.7 (01.11.75-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі бобові сушені   

(Горох сушений) 

2230 

100,00  

(сто грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.13.1 (01.13.12-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі листкові  

(Капуста) 

2230 

1 500,00 

(одна тисяча п”ятсот грн. 00коп.) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.13.4 (01.13.41-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні   

(Морква) 

2230 

500,00 

 ( п”ятсот  грн. 00 коп.)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.13.4 (01.13.42-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні   

(Часник) 

2230 

100,00  

( сто грн. 00 коп.) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.13.4 (01.13.43-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні   

(Цибуля) 

2230 

900,00 

 ( дев”ятсот  грн. 00 коп.) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.13.4 (01.13.49-00.00) за ДК 016-2010 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні  

 (Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, інші (з низьким 

умістом крохмалю та інуліну) ) 

2230 

500,00  

( п”ятсот  грн. 00 коп.)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.24.1 (01.24.10-00.00) за ДК 016-2010 

Яблука 

 (Яблука) 

2230 

3 500,00 

(три тисячи  п”ятсот грн. 00коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
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15.09.2014  № 1106 



 

код 01.47.2 (01.47.21-00.00) за ДК 016-2010 

Яйця у шкарлупі, свіжі   

(Яйця курячі у шкарлупі, свіжі) 

2230 

4 500,00  

(чотири тисячи п”ятсот грн. 00 

коп)  без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 01.49.2 (01.49.21-00.00) за ДК 016-2010 

Продукція тваринництва, інша  

 (Мед натуральний)    

2230 

1 500,00 

(одна тисяча п”ятсот грн.00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.11.1 (10.11.11-90.00) за ДК 016-2010 

М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (Яловичина та 

телятина, свіжа чи охолоджена, у відрубах) 

2230 

10 000,00 

 (десять тисяч 00 коп) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 
код 10.11.2 (10.11.20-00.00) за ДК 016-2010   

Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 

коней та інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджен 

(Субпродукти харчові великої рогатої худоби свіжі чи 

охолоджені) 

2230 

1 000,00  

(одна тисяча  00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.12.1 (10.12.10-50.00 за ДК 016-2010 

М’ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене  

(Відруби курей, свіжі чи охолоджені) 

2230 

11 000,00 

(одинадцять  тисяч грн.00 коп) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.20.1 (10.20.13-30.00) за ДК 016-2010 

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена  

(Риба морська ціла заморожена) 

2230 

8 000,00 

(вісім тисяч 00 коп) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.32.1 (10.32.17-00.00) за ДК 016-2010 

Соки фруктові та овочеві  

(Суміші фруктових та овочевих соків) 

2230 

2 000,00 

 (дві тисячи  грн. 00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.39.1 (10.39.16-00.00) за ДК 016-2010 

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі 

(Горох законсервований, без додання оцту чи оцтової кислоти, 

крім готових овочевих страв) 

2230 

200,00  

(двісті  грн. 00 коп)   

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.39.1 (10.39.17-25.00) за ДК 016-2010 

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  

(Паста та пюре томатні концентровані) 

2230 

500,00  

(п”ятсот  грн. 00 коп)    

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.85.1 за ДК 016-2010 

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі 
2230 

300,00  

(триста  грн. 00 коп)    

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 



процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.39.2 (10.39.25-10.00) за ДК 016-2010 

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані  

(Виноград засушений) 

2230 

200,00 

 (двісті 00 коп) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.39.2 (10.39.25-20.00) за ДК 016-2010 

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані  

(Плоди засушені) 

2230 

800,00  

(вісімсот грн. 00 коп.)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.41.5 (10.41.54-00.00) за ДК 016-2010 

Олії рафіновані   

(Олія соняшникова та її фракції, рафінована) 

2230 

2 000,00  

(дві тисячи грн. 00 коп.)   

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 
код 10.51.1 (10.51.11-42.00) за ДК 016-2010 

Молоко та вершки, рідинні, оброблені                                 

 (Молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас.%, але не більше від 6 

мас.%, неконцентроване, без додання цукру чи інших  підсолод-

жувачів, первинних пакованнях з чистим містом не більше ніж 2 л) 

2230 

8 000,00 

 (вісім тисяч 00 коп)   

 з ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.51.3 (10.51.30-30.00) за ДК 016-2010 

Масло вершкове та молочні пасти  

(Масло вершкове з умістом жиру не більше ніж 85 мас.%) 

2230 

10 000,00 

 (десять тисяч  грн. 00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.51.4 (10.51.40-30.00) за ДК 016-2010 

Сир сичужний та кисломолочний сир  

(Сир свіжий (без визрівання), зокрема сир альбумінний і 

кисломолочний) 

2230 

10 000,00 

(десять тисяч  грн.  00 коп) 

з  ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.51.5 (10.51.56-00.00) за ДК 016-2010 

Продукти молочні інші 

(Продукти молочні  н.в.і.у ) 

2230 

2 000,00  

( дві тисячи 00 коп.)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.51.5 (10.51.51-08.00) за ДК 016-2010 

Продукти молочні інші 

(Молоко та вершки, згущені, підсолоджені) 

2230 

500,00  

(п”ятсот грн. 00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.51.5 (10.51.52-41.00) за ДК 016-2010 

Продукти молочні інші 

(Кефір, сметана, йогурт й інші ферментовані пр.) 

2230 

1 500,00 

(одна тисяча п”ятсот  грн.00коп)   

з  ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.1 (10.61.12-30.00) за ДК 016-2010 

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи 
2230 

1 500,00  

(одна тисяча п”ятсот  грн 00 коп)   

 
Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 



дроб- лений(Рис напівобрушений чи повністю обрушений 

(вибілений)) 

без ПДВ процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.2 (10.61.21-00.00) за ДК 016-2010 

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  

(Борошно пшеничне чи меслинове) 

2230 

500,00  

(п”ятсот грн. 00 коп.)   

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.3 (10.61.31-33.00) за ДК 016-2010 

Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур 

(Крупи та крупка з твердої пшениці) 

2230 

500,00  

(п”ятсот  грн. 00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.3 (10.61.32-30.03) за ДК 016-2010 

Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур 

(Крупи та крупка з ячменю) 

2230 

100,00 

 ( сто грн. 00 коп) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.3 (10.61.33-33.00) за ДК 016-2010 

Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур 

(Зерно, вальцьоване, розплющене на пластівці, лущене, 

поліроване, різане чи дроблене (крім рису)) 

2230 

600,00  

( шістсот грн. 00 клп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.61.3 (10.61.32-30.09) за ДК 016-2010 

Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур 

(Крупи та крупка з зерна та інших зернових культур, н.в.і.у) 

2230 

800,00 

 (дев”ятсот грн. 00 коп) 

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.71.1 (10.71.11-00.90) за ДК 016-2010 

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, 

нетри-валого зберігання  

(Вироби хлібобулочні нетривалого зберігання,інші) 

2230 
5 900,00 ( шість тисяч  грн.  00 

коп)   з  ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.72.11-50.00 за ДК 016-2010 

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого зберігання  

(Сухарі, грінки й подібні вироби) 

2230 

100,00  

(сто  грн. 00 коп) 

з ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.72.1 (10.72.12-30.00) за ДК 016-2010 

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого зберігання  

(Пряники) 

2230 

500,00 

 (п”ятсот  грн. 00 коп.) 

 з  ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 
код 10.72.1 (10.72.19-40.00) за ДК 016-2010 

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого зберігання      (Печиво (крім цілком чи 

частково покритого шоколадом чи іншими сумішами, з умістом 

какао, здобного печива, вафлів і вафельних облаток)) 

2230 

500,00  

(п”ятсот  грн. 00 коп.) 

  без  ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.73.1 за ДК 016-2010 

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 
2230 

500,00 

 ( п”ятсот грн. 00 коп.) 

 
Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 



без ПДВ державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.81.1  за ДК 016-2010 

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий 

цукор (сахароза); меляса 

2230 

2 900,00 

(дві  тисячи дев”ятсот рн.00коп) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 
код 10.81.1 (10.81.13-00.00) за ДК 016-2010 

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий 

цукор (сахароза); меляса 

 (Цукор тростинний чи буряковий, очищений з доданням 

ароматизаторів чи барвників) 

2230 
100,00 ( сто грн. 00 коп ) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.82.1 (10.82.13-00.00) за ДК 016-2010 

Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок  

(Какао-порошок , без додання цукру чи інших підсолоджувачів 

2230 

200,00 

 ( двісті  грн. 00 коп.)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.83.1 (10.83.12-70.00) за ДК 016-2010 

Чай і кава, оброблені  

(Цикорій смажений та інші смажені замінники кави, екстракти, 

есенції та концентрати з них) 

2230 

500,00   

( п”ятсот   грн. 00 коп)  

 без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 
код 10.83.1 (10.83.13-00.00) за ДК 016-2010 

Чай і кава, оброблені   

(Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) і 

чай частково ферментований, у первинних пакованнях масою не 

більше ніж 3 кг) 

2230 

500,00  

 ( п”ятсот   грн. 00 коп)   

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.84.3 (10.84.30-00.00) за ДК 016-2010 

Сіль харчова 

 (Сіль харчова) 

2230 

250,00 

 (двісті п”ятдесят грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

код 10.89.1 (10.89.13-34.00) за ДК 016-2010 

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки 

з м’яса, риби й водяних безхребетних  

(Дріжджі пекарські) 

2230 

50,00  

(п”ятдесят  грн. 00 коп)  

без ПДВ 

 

Січень 2015р. 

Відповідно до Закону 

України „Про здійснення 

державних закупівель” 

процедура закупівлі не 

застосовується 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  08.01.2015р. 

 

 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                               ________________                                 О.В.Грищенко 

                                                                                                                                                                           (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

 

 


