
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Міністерства  
Економічного розвитку 
І торгівлі  України 
15.09.2014 р. № 1106 

 
Додаток до річного плану закупівель по тимчасовому кошторису 

на І квартал 2015 року 
Відділ освіти Новокаховської міської ради, код за ЄДРПОУ 02146682__________ 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Станом на 14.01.2015 р. 
 

 
 

Предмет закупівлі 

Код  
КЕКВ 
(для   

бюджет
них 

коштів) 

 
 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

 
 

Процедура 
закупівлі 

 
Орієнтовний  

початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

35.30.1 - Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води 
(35.30.12 - 00.00  -Постачання пари та 
гарячої води трубопроводами) 

2271 432925,00 грн. (чотириста тридцять 
дві тис. дев’ятсот двадцять п’ять  
грн. 00 коп. ) ПДВ в т.ч. 72154,17 грн. 
 

  Подовжено дію Договору № 82 від 04.12.2013 року 
з КП НК УКГ  
Зг. ч.1 ст. 4 ЗУ, п. 5 ст. 40.ЗУ 
432925,00 грн. (чотириста тридцять дві тис. 
дев’ятсот двадцять п’ять   грн. 00 коп. )ПДВ втч. 
72154,17 грн. 

36.00.2 - Обробляння та розподіляння 
води трубопроводами (36.00.20-00.00 
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами) 

2272 29287,00  грн. (двадцять дев’ять тис.  
двісті вісімдесят сім грн. 00коп.) ПДВ 
втч. 4881,17 грн.  

   

1) 36.00.20-00.00 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 

2272 23949,21 грн. (двадцять три тис. 
дев’ятсот сорок дев’ять грн. 21 коп.) 
в т.ч. ПДВ 3991,54 грн. 
 

  Подовжено дію Договору № 1054/1 від  
04.12.2013 року з КП «Міський водоканал», Д/У5 
від 14.01.2015 року 23227,05 грн. (Двадцять три 
тис. двісті двадцять сім грн. 05 коп.) ПДВ в т.ч. 

2) 36.00.20-00.00 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 

2272 3042,86 грн. (три тис. сорок дві грн. 86 
коп.) в т.ч. ПДВ 507,14 грн. 
 

  Подовжено дію Договору № 7/2 від 04.12.2013 року 
з КП «Основа» Д/У4 від  14.01.2015 року  
Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ 
3042,86 грн.(три тис. сорок дві грн. 86 коп.) з  ПДВ  

3) 36.00.20-00.00 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 

2272 2294,93 грн. (дві тис. двісті 
дев’яносто чотири грн. 93 коп.) в 
т.ч. ПДВ 458,99 грн. 

  Подовжено дію Договору № 5003 від 
04.12.2013року з КП «Таврійський водоканал», 
Д/У5 від  14.01.2015 року 



  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ 
2292,18 грн. (Дві тис. двісті дев’яносто дві грн.18 
коп.) ПДВ в т.ч. 

37.00.1 - Послуги каналізаційні  (37.00.11-
00.00 - Видаляння та обробляння стічних 
вод) 

2272 100000,00 грн. (сто тис. грн. 00 коп. ) 
ПДВ в т.ч. 16666,67 грн. 

   

1)  37.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод 

 

2272 96494,23 грн. (дев’яносто шість тис.  
чотириста дев’яносто чотири  грн. 23 
коп.) в т.ч. ПДВ 16052,37 грн. 
 

  Подовжено дію Договору № 1054/2 від  
04.12.2013 року з КП «Міський водоканал», Д/У4 
від 14.01.2015 року  
Зг. ч.1 ст. 4 ЗУ, п.5 ст. 40. ЗУ 
46567,12 грн. (сорок шість тис. п’ятсот шістдесят 
сім грн.12 коп.) ПДВ в т.ч. 

2)  37.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод 

 

2272 3505,77 грн. (три тис. п’ятсот п’ять 
грн. 77 коп.) в т.ч. ПДВ 584,30 грн. 
 

  Подовжено дію Договору № 7/1 від 04.12.2013 року 
з КП «Основа» Д/У4 від  14.01.2015 року  
Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ 
3505,77 грн.(Три тис. триста п’ять грн. 77 грн.) в 
т.ч. ПДВ. 

35.11.1 - Енергія електрична (35.11.10-
00.00 - Енергія електрична) 

2273 535823,00 грн. (п’ятсот тридцять 
п’ять  тис. вісімсот двадцять три  
грн.00 коп.) ПДВ в т.ч. 89303,83 грн. 

  Подовжено дію Договору № 182 від  04.12.2013 року з 
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» Д/У5 від 14.01.2015 року  
Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ  
181249,42 грн. (сто вісімдесят одна тис. двісті сорок 
дев’ять грн. 42 коп.) в т.ч. ПДВ 

06.20.1 - Газ природний, скріплений або в 
газоподібному стані (06.20.10-00.00 - Газ 
природний, скріплений або в 
газоподібному стані) 

2274 1487387,00 грн. (один млн. 
чотириста вісімдесят сім тис.  
триста вісімдесят сім грн. 00 коп. ) 
ПДВ в т.ч. 247897,83 грн. 

  Подовжено дію Договору №  8-4781-Б від  
06.12.2013 року з ПАТ «Херсонгаз» Д/У4 від  
14.01.2015 року   
Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ  
227762,90 грн. (двісті двадцять сім тис. сімсот 
шістдесят грн. 90 коп.) в т.ч. ПДВ 

Разом затверджено видатків: 2230 1177453,00 грн. (один млн. сто 
сімдесят сім тис. чотириста п’ятдесят 
три грн. 00 коп.) 

   

56.29.2 - Послуги їдалень (56.59.20- 00.00 
– Послуги їдалень) 

2230 699927,00 грн. (шістсот дев’яносто 
дев’ять тис. дев’ятсот двадцять сім 
грн. 00 коп.) без ПДВ. 
  

  Подовжено дію Договору № 8 від 04.04.2015 року з ТОВ 
«Продпослуги» , Д/У № 5  
Зг. п.5 ст 40 ЗУ 
483483,00 грн. (чотириста вісімдесят три тис. чотириста 
вісімдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ. 

01.11.75 - 00.00 – Горох сушений 2230 3315,20 грн. (три тисячі триста 
п’ятнадцять грн. 20 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п Соколов М. О. від 
14.01.2015 року 

10.81.12 - 30.10 - Цукор  2230 30974,15 грн. (тридцять тис. дев’ятсот 
сімдесят чотири грн. 15 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

01.47.21 - 00.00 – Яйця курячі 2230 18145,05 грн. (вісімнадцять тис. сто 
сорок п’ять  грн. 05 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 



10.84.30 – 00.00 – Сіль харчова 2230 877,44 грн. (вісімсот сімдесят сім грн. 
44 коп.) без ПДВ. 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

32.99.55 -00.00 - Чай 2230 9060,00 грн. (дев’ять тис. шістдесят 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

10.39.17 – 10.00 - Томат - паста 2230 2470,05 грн. (дві тис. чотириста 
сімдесят грн. 05 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

10.61.21 – 00.00 – Борошно пшеничне 2230 15240,00 грн. (п'ятнадцять тис. двісті 
сорок грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

01.13.41 – 00.00 - Морква 2230 6144,00 грн. (шість тис. сто сорок 
чотири грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

01.19.10 – 00.01 - Буряк 2230 4927,00 грн. (чотири тис. дев’ятсот 
двадцять сім грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

01.13.43 - 00.00 – Цибуля ріпчаста 2230 6500,00 грн. (шість тис. п’ятсот грн. 
00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

01.13.12 – 00.00 - Капуста 
 

2230 4800,00 грн. (чотири тис. вісімсот 
грн.00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

01.24.10 – 00.00 - Яблука 2230 5754,00 грн. (п’ять тис. сімсот 
п’ятдесят чотири грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

01.73.11- 50.00 – Макаронні вироби  2230 17388,00 грн. (сімнадцять тис. триста 
тридцять вісім грн.00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

10.32.19 – 30.00 – Сік фруктовий, 
овочевий 

2230 30429,00 грн. (тридцять тис. 
чотириста двадцять дев’ять грн. 00 
коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

10.13.14.- 60.00 - Ковбасні вироби 
(Сосиски-сарделі) 

2230 27715,00 грн. (двадцять сім тис. 
сімсот п'ятнадцять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір № 1п Пархоменко  
О. А.  від 14.01.2015 року 

32.99.55 – 00.00 - Сухофрукти 2230 10370,00 грн. (десять тис. триста 
сімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, Договір № 2п  
Соколов М. О. від 14.01.2015 року 

10.51.3 – Масло вершкове та молочні 
пасти 

2230 35000,00 грн. (тридцять п’ять 
 тисяч грн. 00 копійок) без ПДВ. 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору № 2 від 23.12.201 р. з ФО-П Коваль Г.О. 
35000,00 (тридцять п’ять тисяч 00 грн.) без ПДВ 

10.51.5 – Продукти молочні інші 2230 17952,00 грн. (сімнадцять тисяч 
дев’ятсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) 
без ПДВ 
 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору №9 від 18.04.2014р. з ФО-П Коваль Г. О. 
17952,00 грн. (Сімнадцять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят дві грн. 00 коп.), без ПДВ 

01.13.5: Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крахмалю та інуліну 
(01.13.51-00.00- картопля)  
 

2230 38920,00 грн. (тридцять вісім тисяч 
дев’ятсот двадцять грн. 00 коп.), без 
ПДВ 
 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору №13 від 17.06.2014 року з ФО-П 
Гриненко С. Ю.38920,00 грн. (Тридцять вісім 
тисяч дев’ятсот двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ 

10.51.4 – Сир сичужний та 
кисломолочний сир (10.51.40-30.00 - Сир 
свіжий (без визрівання), зокрема сир 

2230 29700,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч 
сімсот грн. 00 коп.) без ПДВ. 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору № 3 від 23.12.2013 року з ФО-П Коваль 
Г. О. 29700,00 грн. (Двадцять дев’ять тисяч сімсот  



альбумінний і кисломолочний) грн. 00 копійок) без ПДВ. 
10.51.1 – Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені (молоко (свіже) (10.51.11-42.00 
– Молоко з умістом жиру більше ніж 1 
мас. %, але не більше від 6 мас. %, 
неконцентроване, без додання цукру чи 
інших підсолоджувачів, у первинних 
пакованнях з чистим умістом не більше 
ніж 2л) 

2230 40000,00 грн. (сорок тис. грн. 00 коп.) 
без ПДВ. 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору №15 від 17.06.2014 року з ФО-П 
Мусієнко Л. Й. 40000,00 грн. (сорок тис. грн. 00 
коп.) без ПДВ 

10.61.3 – Крупи, крупка, гранули та інші 
продукти з зерна зернових культур 
(10.61.32-30.09 - Крупи та крупка з зерна 
інших зернових культур, н. в. і. у.) 
 

2230 14973,70 грн. (чотирнадцять тисяч 
дев’ятсот сімдесят три грн. 70 коп.) 
без ПДВ 
 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору № 4 від 23.12.2013 року з ФО-П Коваль 
Г. О. 14973,70 грн. (чотирнадцять тисяч дев’ятсот 
сімдесят три грн. 70 копійок) без ПДВ 

10.71.1 - Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, борошняні 
нетривалого зберігання (10.71.11-00.90 -
Вироби хлібобулочні, нетривалого 
зберігання, інші) 

2230 48299,51 грн. (сорок вісім тис. двісті 
дев’яносто дев’ять грн. 51 коп.) ПДВ 
в т.ч. 
 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст 40.ЗУ, подовжено дію 
Договору №6 від 26.03.2014року з ТОВ «Берислав-
хлібозавод» 48299,51 грн.( сорок вісім тис. двісті 
дев’яносто дев’ять грн. 51 коп.) ПДВ в т.ч. 

10.11.1 - м'ясо великої рогатої худоби, 
свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (10.11.11-90.00 яловичина та 
телятина, свіжа чи охолоджена, у 
відрубах) 

2230 58571,90 (п’ятдесят вісім тис. п’ятсот 
сімдесят одна грн. 90 коп.) без ПДВ 
 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ, п.5 ст. 40.ЗУ, подовжено  
дію Договору №14 від 17.06.2014 року з ФО-П 
Мусієнко Л. Й. 58559,38 (п’ятдесят вісім тис. 
п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн. 38 коп.) без ПДВ 

Разом затверджено видатків: 2240 233206,00 грн. (двісті тридцять три 
тис. двісті шість грн. 00 коп.)  

   

49.39.1 -  послуги міжміського та 
спеціального пасажирського наземного 
транспорту за розкладом (49.39.13-00.00 - 
послуги щодо перевезення пасажирів 
спеціальним дорожнім транспортом за 
розкладом, інщі) 

2240 147075,84 грн. (сто сорок сім  тис. 
 сімдесят п’ять  грн. 84 коп. ) ПДВ в 
т.ч. 24512,64 грн. 
 

  Договір з ТОВ «Компанія «Югтранс» від 14.01.2015 року 
Зг. ч.1 ст.4 ЗУ 
95166,72 (дев’яносто п’ять тис. сто шістдесят шість 
грн. 72 коп.). в т.ч. ПДВ – 15861,12 (п'ятнадцять 
тисяч вісімсот шістдесят одна грн. 12 коп.) 

61.90.10-00.00 – Послуги 
телекомунікаційні 

2240 14910,00 грн. (чотирнадцять тис.  
дев’ятсот десять  грн.) з ПДВ  

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Договір з ПАТ «Укртелеком», Договір з 
ТОВ «Каховка НЕТ» 

33.14.19-00.00  - Ремонтування та 
технічне обслуговування іншого 
електричного устатковання професійної 
призначеності 

2240 845,00грн. (вісімсот сорок п’ять грн.  
00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

26.30.50-80.00 - Прилади охоронної та 
пожежної сигналізації й подібна 
апаратура, електричні, для 
використання в спорудах 

2240 600,00 грн.(шістсот грн. 00 коп.) з 
ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості  



63.11.1 - Послуги щодо обробляння 
даних, розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного застосування 
та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною 
інфраструктурою 

2240 6450,00 грн. ( шість тис. чотириста 
п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

33.11.13-00.00 - Ремонтування та технічне 
обслуговування парогенераторів 

2240 22687,50 (Двадцять дві  тис. шістсот 
вісімдесят сім грн. 50 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

86.10.19-00.00  - Послуги лікувальних 
закладів, інші 

2240 1350,00 грн. (одна тис. триста  
п’ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості  

95.11.10-00.00  - Ремонтування 
комп'ютерів і периферійного 
устатковання 

2240 1980,00 грн. (одна тис. дев’ятсот 
вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

38.21.29-00.00 - Послуги щодо 
розміщування безпечних відходів, інші 
(сміття) 

2240 18757,08 грн. (вісімнадцять тис. 
сімсот п’ятдесят сім грн. 08 коп.) з 
ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

38.21.10-00.00  - Обробляння безпечних 
відходів для остаточного розміщування 
(сміття) 

2240 18850,58 грн. (вісімнадцять тис. 
вісімсот п’ятдесят грн. 58 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

Разом затверджено видатків: 2210 32391,00 грн. (тридцять дві тис. 
триста дев’яносто одна грн. 00 коп.)  

   

19.20.21-00.00 - Бензин моторний 
(газолін), зокрема авіаційний бензин 

2210 8858,00 грн. (вісім тис. вісімсот 
п’ятдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

19.20.28-00.00 - Паливо рідинне (мазут), 
н. в. і. у. (дизельне паливо) 

2210 20858,00 грн. (двадцять тис. вісімсот 
п’ятдесят вісім грн. 00 коп.) з ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

17.12.76-00.00 - Папір копіювальний, 
самокопіювальний папір та інший папір 
для виготовляння копій і відбитків, у 
рулонах або в аркушах 

 2675,00 грн. (дві тис. шістсот сімдесят 
п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ 

  Зг. ч.1 ст.4 ЗУ Про особливості 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  14.01.2015 року №  1 
 
Голова комітету з конкурсних торгів Г. А.  Нестерович                __________________ 
 (ініціали та прізвище)                                     (підпис)     
М.П.            
 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                                                                                          І. Ф. Волощук                    _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (ініціали та прізвище)                                    (підпис)   


