
Наказ Міністерства  
економічного розвитку  
і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 

                                                                    РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
що здійснюються без проведення процедур закупівель 

на 2015 рік 
КЗ ЛОР Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 ім.Б.І.Антонича 

Код за ЄДРПОУ 04545280 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі 
Примітки 

Інструменти і прилади 
медичні,хірургічні та 

стоматологічні 
32.50.5 

2220 
17000,00 

Сімнадцять 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Ліки 
21.20.1 2220 

90000,00 
Дев’яносто 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Пестициди та інші 
агрохімічні продукти 
Дезинфікуючі засоби 

20.20.1 

2220 
4600,00 

Чотири тисячі 
шістсот грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Препарати 
фармаіевтичні,інші 

21.20.2 
2220 

15000,00 
П’ятнадцять 

тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Плоди та овочі 
обробленні та 
законсервовані 

10.39.1 

2230 

91440,00 
Дев’яносто одна 

тисяча 
чотириста 
сорок грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 



Молоко згущенне 
10.51.5 2230 

5000,00 
П’ять тисяч 

грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Печиво,вафлі 
10.72.1 

 
2230 

40000,00 
Сорок тисяч 

грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Печінка 
10.11.2 2230 

70000,00 
Сімдесять 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Яблука 
01.24.1 2230 

50000,00 
П’ятьдесять 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Плоди цитрусових 
культур 
01.23.1 

2230 
90000,00 

Дев’яносто 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Продукти 
молочні,інші(кефір 

,сметана) 
ДК 016:2010 

10.51.5 

2230 
     45000,00 
  Сорок п’ять   
     тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Соки фруктові та 
овочеві(соки)ДК 016:2010 

10.32.1 
 

2230 
10000,00 

Десять тисяч 
грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Коренеплоди та бульби 
їстівні з високим 

умістом крохмалю та 
інуліну  

(Картопля) 
 01.13.5 

2230 
25000,00 

Двадцять п’ять 
тисяч грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 



Овочі свіжі, н.в.і.у. 
(Овочі) 01.13.9 2230 

15000,00 
П’ятнадцять 

тисяч грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та 

кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання 

(Хліб) 10.71.1 

2230 

85000,00 
Вісімдесять 
п’ять тисяч 

грн.  

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Олії рафіновані  
(Олія)10.41.5 2230 

25000,00 
Двадцять п’ять 

тисяч грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Борошнозернових і 
овочевих культур; їхні 

суміші 
10.61.2 

2230 
5000,00 

П’ять  тисяч 
грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Рис напівобрушений чи 
повністю обрушений, або 

лущений чи дроблений 
Рис 10.61.1 

2230 
20000,00 

Двадцять тисяч 
грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Крупи, крупка, гранули 
та інші продукти з зерна 

зернових культур  
Крупи 10.61.3 

2230 
18000,00 

Вісімнадцять 
тисяч грн.  

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Макарони, локшина, 
кускус і подібні 

борошняні вироби 
Макарони 10.73.1 

2230 
10000,00 

Десять тисяч 
грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Плоди та овочі, оброблені 
та законсервовані, крім 

картоплі  
Соус томатний 10.39.1  

2230 
7000,00 

Сім тисяч грн. 
 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Сіль харчова 
(Сіль) 10.84.3 2230 2000,00 

Дві тисячі грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 



Чай і кава, оброблені  
Чай, кава 10.83.1 2230 

5000,00 
П’ять тисяч 

грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Цукор 10.81.1 2230 
50000,00 

П’ятдесять 
тисяч грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

М'ясо свійської птиці, 
заморожене  

10.12.2 
2230 

99000,00 
Дев’яносто 

дев’ять тисяч 
грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Консерви та готові 
страви з м’яса,м’ясних 

субпродуктів чи 
крові(ковбаса варена та 

сосиски) 
ДК 016:2010 

10.13.1 

2230 
90000,00 

Дев’яносто 
тисяч грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Оцет; соуси; суміші 
приправ; борошно та 

крупка гірчичні; гірчиця 
готова 

 Оцет 10.84.1 

2230 3000,00 
Три тисячі грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Плоди й горіхи, оброблені 
та законсервовані 
Повидло 10.39.2 

2230 

10000,00 
Десять тисяч 

грн.. 
 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Супи, яйця, дріжджі та 
інші харчові продукти; 
екстракти та соки з 
м'яса, риби й водяних 

безхребетних  
Дріжджі 10.89.1 

2230 
1500,00 

Одна тисяча 
п’ятсот грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Яйця у шкаралупі, свіжі 
01.47.2 2230 

70000,00 
Сімдесять 
тисяч грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 



Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи 

замороженаРиба 
морожена 10.20.1 

2230 
90000,00 

Дев’яносто 
тисяч грн.  

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Масло вершкове та 
молочні пасти  

10.51.3 
2230 

194135,00 
Сто дев’яносто 
чотири тисячі 
сто тридцять 

п’ять грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Овочі листкові 
Капуста 01.13.1 2230 

5000,00 
П’ять тисяч 

грн..  

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Культури овочеві 
плодоносні,інші(помідори

,огірки) 
01.13.3 

2230 
20000,00 

Двадцять тисяч 
грн.. 

 Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності 

Овочі коренеплідні, 
цибулинні та бульбо 

плідні 
Морква , цибуля 01.13.4 

2230 
5000,00 

П’ять тисяч 
грн.  

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Овочі бобові сушені  
Горох сушений 01.11.7 2230 

1000,00 
Одна тисяча 

грн.   

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Програмне забезпечення 
як завантажені файли 

58.29.3 
 
 

2240 
3080,00 

Три тисячі 
вісімдесять грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Послуги зв’язку 
інтернетом 

Пповодовими 
мережами 

61.10.4 

2240 
12000,00 

Дванадцять 
тисяч грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 



Послуги пожежних служб 
84.25.1 2240 

13722,60 
Тринадцять 

тисяч сімсот 
двадцять дві 
грн..60 коп. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Збирання безпечних 
відходів,непридатних 

для вторинного 
використання 

(тверді відходи) 
ДК 016:2010 

38.11.2 

2240 
6500,00 

Шість тисяч 
п’ятсот грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Послуги 
телекомунікаційні, 

інші(послуги зв’язку) 
ДК 016:2010 

61.90.1 

2240 
12000,00 

Дванадцять 
тисяч грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Енергія електрична 
35.11.1 2273 

84300,00 
Вісімдесять  

чотири тисячі 
триста грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Водопостачання 
36.00.2 2272 

70400,00 
Сімдесять 

тисяч 
чотириста грн.. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Природній газ 
06.20.1 2274 

41500,00 
Сорок одна 

тисяча п’ятсот 
грн. 

--- Січень 2015 рік На підставі п.5 ч.1 ст..4 ЗУ 
«про особливості здійснення 
закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

 


