
Додаток до річного плану закупівель 
 

що здійснюються без проведення процедур закупівель  
на  2016 року 

Дошкільний навчальний заклад «Росинка», код ЄДРПОУ 23550281 

 
(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 

44810000 – 1 Фарби 

(ДК 021:2015) 

2210 -1001,66 грн. (Одна тисяча 

одна гривня 66 копійок)  

  

Код 25.72.1  

 ДК 016:2010 

Замки та завіси 

44520000-1 Замки, ключі та петлі 

39224300-1 Мітли, щітки та інше 

прибиральне приладдя 

31224100-3 Вилки та розетки 

(ДК 021:2015) 

2210 +1001,66 грн. (Одна тисяча 

одна гривня 66 копійок) 

 

  

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.04.2016р. № 3 
 

голова комітету з конкурсних торгів                   ________________  

                           (підпис) 

О.В.Мармазінська  

 (ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                              Шквир І.М. 

  
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 



 
Додаток до річного плану закупівель 

 
що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на  2016 року 

Дошкільний навчальний заклад «Росинка», код ЄДРПОУ 23550281 
(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 71.20.1 

(71.20.19 – 01.02) 

Послуги щодо калібрування засобів 

вимірювання маси 

71610000-7 послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти  

(ДК 021:2015) 

2240 -924,00 грн. (Дев’ятсот 

двадцять чотири гривні 00 

копійок) 

 

  

Код 85.59.1  

(ДК 016:2010) – послуги освітянські інші, 

80510000-2 послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

(ДК 021:2015) 

2240 +924,00 грн. (Дев’ятсот 

двадцять чотири гривні 00 

копійок) 

  

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  10.05.2016р. № 4 
голова комітету з конкурсних торгів                   ________________  

                           (підпис) 

О.В.Мармазінська  

 (ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                              Шквир І.М. 

  
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 



 
Додаток до річного плану закупівель 

 
що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на  2016 року 

Дошкільний навчальний заклад «Росинка», код ЄДРПОУ 23550281 
(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 71.20.1 

(71.20.19 – 01.02) 

Послуги щодо калібрування засобів 

вимірювання маси 

71610000-7 послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти  

(ДК 021:2015) 

2240 -1676 грн. (Одна тисяча 

шістсот сімдесят шість 

гривень 00 копійок) 

 

  

Код 38.11.6 

 (38.11.69-00.00) 

за ДК 016-2010 

Послуги підприємств щодо перевезення 

безпечних відходів; послуги підприємств 

щодо перевезення інших безпечних 

відходів  

90511000-2 Послуги зі збирання сміття 
(ДК 021:2015)   

2240 - 167,00 грн. (Сто шістдесят 

сім гривень 00 копійок) 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 



Код 85.59.1  

(ДК 016:2010) – послуги освітянські інші,  

80510000-2 послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

(ДК 021:2015) 

2282 -1157,00 грн. (Одна тисяча 

сто п’ятдесят сім  гривень 00 

копійок) 

  

 

 

Код 33.14.1 

(33.14.11 – 20.00) 

Ремонтування та технічне обслуговування 

електричних двигунів, генераторів, 

трансформаторів 

50532000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування електричної 

техніки, апаратури та супутнього 

обладнання 

 

 

2240 

 + 3000,00 грн. (Три тисячі  

гривень) 

  

 

Код 95.12.1 

(95.12.10 – 00.00) Ремонтування 
комунікаційного устатковання 

50511000-0 послуги з ремонту і 

технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів 

(ДК 021:2015) 

 

2240 

 

-800,00 грн. (Вісімсот гривень  

00 копійок) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код 71.20.1 

(71.20.11 – 00.00) 

Послуги щодо випробовування й 

аналізування складу та чистоти 

50512000-7 послуги з ремонту та 

технічного обслуговування клапанів 

(ДК 021:2015) 

2240 +800,00 грн. (Вісімсот гривень 

00 копійок) 

  

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.06.2016р. № 5 

 
голова комітету з конкурсних торгів                   ________________  

                           (підпис) 

О.В.Мармазінська  

 (ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                              Шквир І.М. 

 
 


