
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
22.03.2016 № 490

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інгернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ(для

бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

При
міт
ки

1 2 3 4 5 6
Код ДК 021-2015 (CPV) 03142500-3 -  Яйця 

(Яйця у шкаралупі, свіжі) 2230 160'000.00 грн 
(сто шістдесят тисяч) грн. 00 коп.

Допорогова
закупівля

Грудень 
2016 року

Код ДК 021-2015 (CPV) 15221000-3 - Морожена 
риба (Морожена риба (Риба морожена хек; 

Риба морожена мінтай)
2230 199'000.00грн 

(сто дев’яносто дев’ять тисяч) грн. 00 коп.
Допорогова

закупівля

Грудень 
2016 року

Код ДК 021-2015 (CPV) 15511000-3 -  Молоко 
(Молоко)

2230 272'000.00 грн 
(двісті сімдесят дві тисячі) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

Грудень 
2016 року

Код ДК 021-2015 (CPV) 15550000-8 - Молочні 
продукти різні 

(Продукти молочні)
2230

395 200.00 грн
(триста дев’яносто п’ять тисяч двісті) грн. 

00 коп.

Відкриті
торги

Грудень 
2016 року

1



Код ДК 021-2015 (СРУ) 15540000-5 -  Сирні 
продукти (Сир кисломолочний (творог) 2230

300'960.00 грн 
(триста тисяч дев’ятсот шістдесят) грн. 

00 коп.
Відкриті

торги

Грудень 
2016 року

Код ДК 021-2015 (СРУ) 15811000-6 -  
Хлібопродукти (Вироби хлібобулочні) 2230 288'947.00 грн 

(двісті вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок 
сім) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

Грудень 
2016 року

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

М.Л.Семенюта
(ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного комітету від 14Л2.2016 р. № 1. 

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету
(П ІД П И С )/



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
22.03.2016 № 490

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інгернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

І Іримітки

1 2 3 4 5 6
Код ДК 021-2015 (CPV) 03200000-3 - Зернові 

культури, картопля, овочі, фрукти та 
горіхи(Зернові культури, картопля, овочі, 

фрукти та горіхи)

2230 998 000.00 грн (дев’ятсот дев’яносто вісім 
тисяч) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

Січень 2017 
року

Код ДК 021-2015 (CPV) 15500000-3 - Молочні 
продукти (Молочні продукти) 2230 578'000.00 грн (п'ятсот сімдесят вісім тисяч) 

грн. 00 коп.
Відкриті

торги

Січень 2017 
року

Код ДК 021-2015 (CPV) 15100000-9 - Продукція 
тваринництва, м’ясо та м ’ясопродукти (Продукція 

тваринництва, м’ясо та м’ясопродукти)
2230 989'000.00 грн (дев’ятсот вісімдесят 

дев’ять тисяч) гри. 00 коп.
Відкриті

торги

Січень 2017 
року

Затверджений рішенням тендерного комітету від 04.01.2017 р. Л•ü І •
>с;і їїи

Голова тендерного комітету
//р£< р/f f  о* о £

Секретар тендерного комітету

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

М.Л.Семенюта
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Нака» Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
22.03.2016 № 400

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік (зі зміною)

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

1 Іримітки

1 2 3 4 5 6

Код ДК 021-2015 (СРУ) 15131000-5 - М 'ясні пресерви та вироби 
(Ковбаса варена в/г, типу "Лікарська" або «Молочна», або

2230
199'500.00 грн (сто дев'яносто 
дев’ять тисяч п'ятсот) грн. 00 

коп.

Допорогова
закупівля

Січень 2017 
року

аналог, ДСТУ 4436:2005. Сосиски варені в/г, типу 
«Вершкові», « Молочні», «Дитячі» або аналог, ДСТУ 

4436:2005, в натуральній оболонці та без сала. Ковбаса 
напівкопчена в/г, типу “Волинська” або “Дрогобицька” в/с.
або аналог , ДСТУ 4435:2005. Не завозити товар, що містить

синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувані, 
підсилювачі смаку, консерванти. Без ГМО.)
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Код ДК 021-2015 (CPV) 33600000-6 - Фармацевтична продукція 
(Вітаміни,Вакцина,Засоби лікувальні ізізнШпотидіапейні 

засоби, засоби для лікування шлунково-кишкових 
запалень,Капдіологічні засоби,Анальгетичні 

засоби,Протизапальні засоби,Антивірусні засоби,Лікувальні

2220
150'812.80 грн (сто п'ятдесят 
тисяч вісімсот дванадцять) 

грн. 80 коп.

Допорогова
закупівля

Січень 2017 
року

засоби для дихальної системи)

Код ДК 021-2015 (CPV) 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 
пов'язана продукція (Постачання нари га гарячої води) 2271

2'513'725.68 (два мільйона 
п’ятсот тринадцять тисяч 

сімсот двадцять п'ять) грн. 68 
коп. з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 
року

Код ДК 021-2015 (CPV) 09310000-5 - Електрична енергія 
(Електрична енергія) 2273

345'531.26 грн (триста сорок 
п’ять тисяч п ’ятсот тридцять 

одна) грн. 26 коп. з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень 2017 
року

Код ДК 021-2015 (CPV) 3752С000-9 -  Іграшки (Навчально- 
розвиваючі комплекси «LEGO education» з програмним 

забезпеченням для вивчення окремих предметів (або 
еквівалент)-6 комплектів)

3110 404'000.00 грн (чотириста 
чотири тисячі) грн. 00 коп.

Відкриті
торги

Серпень 
2017 року

JI.B. Шарапа
(ініціали та прізвище)

М.Л.Семенюта
(ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного комітету від 22.08.2017 р. № 1.

І олова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України
22 .03.2016 №490

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-II ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

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 ДК 021-2015 : 

44220000-8 - Столярні вироби 
(Металопластикові вироби в 

комплекті)
2210 70000,00 (сімдесят 

тисяч) гри. 00 коп.
Звіт про укладений 

договір

Вересень 2017 року

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

МЛ.Семенюта
(ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного
.літі і

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

6



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства

економічного розвитку 
і торгівлі України
22.03.2016 №490

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

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 ДК 021-2015 (СРУ) 15330000-0 - Оброблені 
фрукти та овочі (Оброблені фрукти та овочі) 2230 15Г000.00 грн (сто п'ятдесят одна 

тисяча) грн. 00 коп.
Допорогова

закупівля
Вересень 
2017 року

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

МЛ.Семенюта
(ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного комітету від 21.09.2017 р. №

.;л
*л\

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету
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ІЛІМІ І'ДЖІ III) 
І І шиї і Міні« і ері інн 

економічніші розпишу 
і горгІмнІ Vкрнїііи 
22.01 ’ніг. IV 190

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02130185

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі

Орієнтовний
початок

проведеним
процедури
закупівлі

1 Іримі
ІКИ

1 2 3 4 5 6
Код ДК 021-2015 
(СРУ) 15830000-5 -Цукор і 
супутня продукція (Цукор)

2230
30'565.00 грн (тридцять тисяч п'ятсот шістдесят пять)

грн. 00 коп. Звіт про укладений 
договір

Жовтень 2017 
року

Код ДК 021-2015 
(СРУ) 09320000-8 - Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція 
(Т епл опостачання)

2271 512'672.00 грн (п'ятсот дванадцять тисяч шістсот 
сімдесят дві) грн. 00 коп.

Переговорна 
процедура закупівлі

Жовтень 2017 
року

Код ДК 021-2015 
(СРУ) 15840000-8 -Какао; 
шоколад та цукрові кондитерські 
вироби (Какао; шоколад та 
цукрові кондитерські вироби)

2230 73'500.00 грн (сімдесят три тисячі п'ятсот) грн. 00 коп. Допорогова
закупівля

Жовтень 2017 
року

Затверджений рішенням тендерного коміре

,чГ

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету -Ч 'Ч ііа *

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

М.Л.Семенюта
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерстин 

економічною розвитку 
і торгівлі України

'  22.03.2016 Мі 490

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік (зі зміною)

Черкаська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради код за ЄДРПОУ 02139185

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведений
процедури
закупівлі

1 Іримітки 

61 А 3 4 5

Код ДК 021-2015 (СРУ) 15240000-2 - Рибні консерви та інші 
рибні страви і пресерви (Сардини в олії) 2230

39'847.50 три (тридцять 
дев’ять тисяч вісімсот сорок 

сім) грн. 50 коп.

Звіт про 
укладений 

договір

Листопад 
2017 року

--------------

Код ДК 021-2015 (СРУ) 15410000-5 - Сирі олії та тваринні і 
рослинні жири (Олія) 2230

29'320.00 грн (двадцять 
дев’ять тисяч триста двадцять) 

грн. 00 коп.

Звіт про 
укладений 

договір

Листопад 
2017 року

Код ДК 021-2015 (СРУ) 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція (Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція)

2271
398'744.89 грн (триста 

дев’яносто вісім тисяч сімсот 
сорок чотири) грн. 89 коп.

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад 
2017 року
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Код ДК 021-2015 (СРУ) 15220000-6 - Риба, рибне філе та 
інше м ’ясо ш би  мооожені (Риба морожена)

2230
39'837.00 грн (тридцять 
дев’ять тисяч вісімсот 

тридцять сім) грн. 00 коп.

Звіт про 
укладений 

договір

Листопад 
2017 року

Л.В. Шарапа
(ініціали та прізвище)

М.Л.Семенюта
(ініціали та прізвище)

Затверджений рішенням тендерного комітету від 23Л1.2017 р. № 1.
-д і й /

Голова тендерного комітету

Секретар тендерного комітету

10


