
ЗМІНИ ДО  
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2017 рік 
 

Відділ освіти Слов’янської міської ради 
ЄДРПОУ 02142922 

 

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 
35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари 

та гарячої води 
(09320000-8 Пара, 

гаряча вода та пов’язана 
продукція) (Пара та 

гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 

(теплова енергія; 
постачання теплової 

енергії)) 

2271 

9894170,00 грн. 
(дев’ять мільйонів 
вісімсот дев’яносто 
чотири тисячі сто 
сімдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.11.1 - М’ясо великої 
рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та 
інших тварин родини 
конячих, свіже та 
охолоджене (15111000-
9 М’ясо великої 
рогатої худоби родини 
бикових) (м’ясо 
яловичини на кістці 1 
категорії) 

2230 

 
1460000,00 грн. 
(один мільйон 

чотириста шістдесят 
тисяч грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.11.2 - Субпродукти 
харчові великої 
рогатої худоби свиней, 
овець, кіз, коней та 
інших тварин родини 
конячих, свіжі та 
охолоджені (15114000-0 
Потрухи) 
(печінка яловичини) 

2230 
513000,00 грн. 

(п’ятсот тринадцять 
тисяч грн., 00 коп.) 

 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.12.2 - М’ясо 
свійської птиці, 
заморожене (15112000-
6  М'ясо свійської 
птиці) 
(тушки курей, 
заморожені) 

2230 

1267200,00 грн. 
(один мільйон двісті 
шістдесят сім тисяч 
двісті грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  



10.13.1 - Консерви та 
готові страви з м’яса, 
м’ясних субпродуктів 
чи крові (15131000-5 
М’ясні пресерви та 
вироби) (сардельки 
вищого або 1 гатунку у 
натуральній оболонці; 
ковбаса варена вищого 
або 1 гатунку у 
натуральній оболонці; 
ковбаса напівкопчена; 
консерви м’ясні з 
яловичини) 

2230 

1 175 200,00 грн. 
(один мільйон сто 

сімдесят п’ять тисяч 
двісті грн., 00 коп.) 

 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.20.1 - Продукція 
рибна, свіжа, 
охолоджена чи 
заморожена (15221000-
3 Морожена риба) 
(риба заморожена без 
голів (хек)) 

2230 

935 900,00 грн. 
(дев’ятсот тридцять 
п’ять тисяч дев’ятсот 

грн., 00 коп.) 
Відкриті торги грудень 2016 року  

10.51.3 - Масло 
вершкове та молочні 
пасти (15530000-2 
Вершкове масло) 
(масло вершкове, 72,5% 
жир.) 

2230 

896 680,00 грн. 
(вісімсот дев’яносто 
шість тисяч шістсот 
вісімдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.41.5 -Олії 
рафіновані (15421000-5 
Рафіновані олії) 
(олія соняшникова) 

2230 

 
327 250,00 грн. 

(триста двадцять сім 
тисяч двісті 

п’ятдесят грн., 00 
коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.51.1- Молоко та 
вершки, рідинні, 
оброблені (15511000-3 
молоко) (молоко рідке 
не менше 2,5% жир., 
фасоване) 

2230 

487 500,00 грн. 
 (чотириста 

вісімдесят сім тисяч 
п’ятсот грн., 00 коп.) 

 

Відкриті торги грудень 2016 року  

15540000-5 Сирні 
продукти) (сир 
кисломолочний, 9% 
жир.; сир сичужний 
твердий, 50% жир.) 

2230 
648 000,00 грн. 

(шістсот сорок вісім 
тисяч грн., 00 коп.) 

Відкриті торги січень 2017 року  

10.51.5 - Продукти 
молочні, інші 
(15551000-5 - Йогурти 
та інші ферментовані 
молочні продукти) 
(сметана, 20% жир.; 
кефір, 2,5% жир.; 
ряженка, 3,2% жир.; 
молоко згущене 
підсолоджене; молоко 

2230 
621 800,00 грн. 

(шістсот двадцять 
одна тисяча вісімсот 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  



згущене підсолоджене  
варене) 

15330000-0 Оброблені 
фрукти та овочі 
 (повидло; сухофрукти; 
родзинки) 

2230 

275 260,00 грн. 
(двісті сімдесят п’ять 

тисяч двісті 
шістдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги січень 2017 року  

10.39.1 - Плоди та 
овочі, оброблені та 
консервовані, крім 
картоплі (15331000-7 
Оброблені овочі) 
(томатна паста; томати 
консервовані, огірки 
консервовані, зелений 
горошок; ікра 
кабачкова; щавель 
консервований) 

2230 
555 900,00 грн. 

(п’ятсот п’ятдесят 
п’ять тисяч дев’ятсот 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.71.1 - Вироби 
хлібобулочні, 
кондитерські та 
кулінарні, борошняні, 
нетривалого 
зберігання (15811000-6  
Хлібопродукти) 
(хліб житній; хліб 
пшеничний; булка 
поліпшена 100 гр.) 

2230 

1 074 100,00  грн. 
(один мільйон 
сімдесят чотири 
тисячі сто грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.32.1 -Соки фруктові 
та овочеві (15320000-7 
Фруктові та овочеві 
соки) 
(сік фруктовий; сік 
томатний) 
 

2230 
363 600,00 грн. 

(триста шістдесят 
три тисячі шістсот 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.61.3 -  Крупи, 
крупка, гранули та 
інші продукти з зерна 
зернових культур 
(15613000-8 - 
Продукція із зерна 
зернових культур) 
(крупа гречана; крупа 
манна; крупа вівсяна; 
крупа ячмінна; крупа 
пшенична; крупа 
перлова; крупа 
кукурузна; арновка; 
пшоно) 

2230 
591 500,00 грн. 

(п’ятсот дев’яносто 
одна тисяча п’ятсот 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.72.1 - Вироби 
хлібобулочні, зниженої 
вологості та 
кондитерські, 
борошняні, тривалого 
зберігання (15820000-2 
Сухарі та печиво; 

2230 

228 850,00 грн. 
(двісті двадцять 

вісім тисяч вісімсот 
п’ятдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  



пресерви з 
хлібобулочних і 
кондитерських 
виробів) 
(вафлі; печиво; пряники; 
сухарі паніровочні) 

10.81.1 -Цукор – сирець 
тростинний і 
очищений тростинний 
чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса 
(15831000-2 Цукор) 
(цукор білий, 
кристалічний; пудра 
цукрова) 

2230 

924 894,00 грн. 
(дев’ятсот двадцять 

чотири тисячі 
вісімсот дев’яносто 
чотири грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

10.61.2 - Борошно 
зернових і овочевих 
культур; їхні суміші 
(15612000-1 Борошно 
зернових та овочевих 
культур і супутня 
продукція) 
(борошно в/г; борошно 
1г) 

2230 

362 880,00 грн. 
(триста шістдесят дві 

тисячі вісімсот 
вісімдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

01.47.2 - Яйця у 
шкарлупі, свіжі 
(03142500-3 Яйця) 
(яйце куряче) 

2230 
701 960,00  грн. 

(сімсот одна тисяча 
дев’ятсот шістдесят 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги грудень 2016 року  

03210000-6 Зернові 
культури та картопля 
 (картопля; картопля 
рання) 

2230 

869 400,00 грн. 
(вісімсот шістдесят 

дев’ять тисяч 
чотириста грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги січень 2017 року  

03220000-9 Овочі, 
фрукти та горіхи 
 (капуста свіжа; капуста 
рання) 

2230 

315 330,00 грн. 
(триста п’ятнадцять 

тисяч триста 
тридцять грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги січень 2017 року  

03220000-9 Овочі, 
фрукти та горіхи 
 (морква; морква рання; 
цибуля ріпчаста; цибуля 
рання; буряк столовий; 
буряк столовий ранній; 
часник) 

2230 

471 550,00 грн. 
(чотириста сімдесят 
одна тисяча п’ятсот 
п’ятдесят грн., 00 

коп.) 

Відкриті торги січень 2017 року  

35.30.1 Пара та гаряча 
вода; постачання пари 
та гарячої води 
(09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана 
продукція) (надання 
послуг з 
централізованого 
опалення) 

2271 

8 788 865,28 грн. 
(вісім мільйонів 
сімсот вісімдесят 

вісім тисяч вісімсот 
шістдесят п’ять грн., 

28 коп.) 
 

Переговорна 
процедура 

грудень 2016 року  



65100000-4 Послуги з 
розподілу води та 
супутні послуги 
(обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами) 

2272 

190 885,00 грн. (сто 
дев’яносто тисяч 

вісімсот вісімдесят 
п’ять грн., 00 коп.) 

 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

січень 2017 року  

09310000-5 Електрична 
енергія  
(енергія електрична) 

2273 
6 760 000,00 грн. 
(шість мільйонів 
сімсот шістдесят 

тисяч грн., 00 коп.) 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

січень 2017 року  

09310000-5 Електрична 
енергія  
(енергія електрична) 2273 

229 060,00 грн. 
(двісті двадцять 
дев’ять тисяч 

шістдесят грн., 00 
коп.) 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

січень 2017 року  

09123000-7 Природний 
газ 
(природний газ) 2274 

1 206 552,63 грн. 
(один мільйон двісті 
шість тисяч п’ятсот 
п’ятдесят дві грн., 63 

коп.) 

Переговорна 
процедура 

 
січень 2017 року  

03210000-6 Зернові 
культури та картопля 
 (горох сушений) 2230 

75 000,00  грн. 
(сімдесят п’ять тисяч 

грн., 00 коп.) 
Відкриті торги січень 2017 року  

15610000-7 Продукція 
борошномельно-
круп'яної 
промисловості 
(рис) 

2230 
103 500,00 грн. (сто 
три тисячі п’ятсот 

грн., 00 коп.) 
Відкриті торги січень 2017 року  

ДК 021:2015 - 
65110000-7 Розподіл 
води (централізоване 
водопостачання) 

2272 

640 665,92 грн. 
(шістсот сорок тисяч 
шістсот шістдесят 
п’ять грн. 92 коп.) 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

лютий 2017 року  

ДК 021:2015 - 
90430000-0 Послуги з 
відведення стічних вод 
(централізоване 
водовідведення) 

2272 

484 954,08 грн. 
(чотириста 

вісімдесят чотири 
тисячі дев’ятсот 

п’ятдесят чотири 
грн., 08 коп.) 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

лютий 2017 року  

код ДК 021:2015 – 
37530000-2 Вироби для 
парків розваг, 
настільних або 
кімнатних ігор 
(дитячий майданчик№1; 
 дитячий майданчик №2; 
дитячий майданчик №3) 

3110 
1 000 000,00 грн. 

(один мільйон грн., 
00 коп.) 

Відкриті торги березень 2017 року  



код ДК 021:2015 – 
03220000-9 Овочі, 
фрукти та горіхи 
(перець солодкий; 
томати; огірки свіжі; 
баклажани; кабачки 
свіжі; яблука свіжі; 
банани; апельсини; 
лимон; мандарини) 

2230 

346 225,00 грн. 
(триста сорок шість 
тисяч двісті двадцять 
п’ять грн., 00 коп.) 

Відкриті торги березень 2017 року  

За кодом CPV за ДК 
021:2015 – 32320000-2 
Телевізійне й 
аудіовізуальне 
обладнання  (комплект 
мультимедійного 
обладнання) 

3110 

1 555 300,00 грн. 
(один мільйон 

п’ятсот п’ятдесят 
п’ять тисяч триста 

грн., 00 коп.) 

Відкриті торги серпень 2017 року  

За кодом CPV за ДК 
021:2015 - 09320000-8 
Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція  
(теплова енергія; 
постачання теплової 
енергії) 

2271 

8 499 020,00 грн. 
(вісім мільйонів 

чотириста 
дев’яносто дев’ять 
тисяч двадцять грн., 

00 коп.) 

відкриті торги 
з публікацією 
англ. мовою 

вересень 2017 року 

Лот № 1 -
теплова енергія; 
постачання 
теплової енергії 
– 1772,0 Гкал.; 
Лот № 2 -
теплова енергія; 
постачання 
теплової енергії 
– 988,0 Гкал.; 
Лот № 3 -
теплова енергія; 
постачання 
теплової енергії 
– 1330,0 Гкал. 
 

За кодом CPV за ДК 
021:2015 - 09320000-8 
Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція  
(теплова енергія; 
постачання теплової 
енергії) 

2271 

4 661 013,98 грн. 
(чотири мільйона 
шістсот шістдесят 

одна тисяча 
тринадцять грн., 98 

коп.) 

Переговорна 
процедура 
скорочена 

вересень 2017 року  

За кодом CPV за ДК 
021:2015 – 09110000-3 
Тверде паливо  (вугілля 
марки ДГКО (20-100)) 

2275 
280 000,00 грн. 

(двісті вісімдесят 
тисяч грн., 00 коп.) 

відкриті торги вересень 2017 року  

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15530000-2 
Вершкове масло 
(масло вершкове, 72,5% 
жир.) 
 

2230 

261 000,00 грн. 
(двісті шістдесят 

одна тисяча грн., 00 
коп.) 

відкриті торги вересень 2017 року 2900,00 кг. 

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15510000-6 
Молоко та вершки  
(молоко рідке не менше 
2,5% жир., фасоване) 
 

2230 
200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн., 00 
коп.) 

відкриті торги вересень 2017 року 12500,0 л. 



За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15550000-8 
Молочні продукти 
різні 
 (сметана, 20% жир.) 
 

2230 
40 500,00 грн. (сорок 
тисяч п’ятсот грн., 

00 коп.) 
відкриті торги вересень 2017 року 900,0 кг 

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15330000-0 
Оброблені фрукти та 
овочі 
 (огірки консервовані, 
томати консервовані; 
ікра кабачкова) 
 

2230 

71 650,00 грн. 
(сімдесят одна 
тисяча шістсот 

п’ятдесят грн., 00 
коп.) 

відкриті торги вересень 2017 року 

огірки 
консервовані – 
1800,0 кг; 
томати 
консервовані – 
1200,0 кг; 
ікра кабачкова – 
1700,0 кг. 

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15320000-7 
Фруктові та овочеві 
соки 
(сік фруктовий; сік 
томатний) 

 

 

2230 
153 000,00 грн. (сто 
п’ятдесят три тисячі 

грн., 00 коп.) 
відкриті торги вересень 2017 року 

сік фруктовий – 
6000 л; 
сік томатний – 
2500 л 

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15610000-7 
Продукція 
борошномельно-
круп'яної 
промисловості 
(крупа вівсяна; пшоно; 
рис; борошно в/г; 
борошно 1 г.) 
 

2230 

124 175,00 грн. (сто 
двадцять чотири 

тисячі сто сімдесят 
п’ять грн., 00 коп.) 

відкриті торги вересень 2017 року 

крупа вівсяна – 
1000,00 кг; 
пшоно – 
1500,0 кг; 
рис – 2500,00 кг; 
борошно, в/г – 
3000,00 кг; 
борошно 1г. – 
1000,00 кг. 

За кодом CPV за ДК 
021:2015- 15820000-2 
Сухарі та печиво; 
пресерви з 
хлібобулочних і 
кондитерських виробів 
(вафлі; печиво) 

 

2230 
185 000,00 грн. (сто 
вісімдесят п’ять 

тисяч грн., 00 коп.) 
відкриті торги вересень 2017 року 

вафлі – 2000,0 
кг; 
печиво – 2500,0 
кг. 

 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 19.09.2017  № 287. 
 
Голова тендерного комітету     І.М. Рубльовський 
 
Секретар тендерного комітету      З.І.Чернецька  


