
Херсонський НВК № 7, код за ЄДРПОУ 37959674
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

2210 1000.00 І квартал 

2210 3000.00 ІІ-ІV квартал

2210 300.00 І квартал 

2210 900.00 ІІ-ІV квартал

2210 300.00 І квартал 

2210 900.00 ІІ-ІV квартал

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства                                                                         
економічного розвитку                                                                                         
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель                                      
на 2015 рік

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення 

процедури закупівлі

Вироби канцелярські, паперові 
(17.23.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Вироби канцелярські, паперові 
(17.23.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Вироби паперові та картонні, інші 
17.29.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Вироби паперові та картонні, інші 
17.29.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
 (25.99.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
 (25.99.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015



2210 100.00 І квартал 

2210 300.00 ІІ-ІV квартал

2210 200.00 І квартал 

2210 5858.00 І квартал 

2210 6142.00 ІІ-ІV квартал

Всього по КЕКВ 2210 19000.00

Ліки (21.20.1) 2220 100.00 І квартал 

Ліки (21.20.1) 2220 500.00 ІІ-ІV квартал

2220 363.00 І квартал 

Убори наголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки 
(32.99.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Убори наголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі 
для датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки 
(32.99.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 
дзеркал або подібних предметів та інші 
вироби з деревини (16.29.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Двері, вікна й рами віконні та пороги 
для дверей, підвіконня, віконниці, 
жалюзі та подібні вироби і їхні 
частини, пластмасові (22.23.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 6 від 
20.02.2015

Двері, вікна й рами віконні та пороги 
для дверей, підвіконня, віконниці, 
жалюзі та подібні вироби і їхні 
частини, пластмасові (22.23.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Препарати фармацевтичні, інші 
(21.20.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015



2220 1737.00 ІІ-ІV квартал

Всього по КЕКВ 2220 2700.00 ІІ-ІV квартал

Овочі бобові сушені  (01.11.7) 2230 500.00 І квартал 

Овочі бобові сушені  (01.11.7) 2230 2000.00 ІІ-ІV квартал

Овочі листкові (01.13.1) 2230 2000.00 І квартал 

Овочі листкові (01.13.1) 2230 6000.00 ІІ-ІV квартал

2230 600.00 І квартал 

2230 2400.00 ІІ-ІV квартал

2230 3400.00 І квартал 

2230 11600.00 ІІ-ІV квартал

2230 7000.00 І квартал 

2230 26000.00 ІІ-ІV квартал

2230 1300.00 І квартал 

2230 3200.00 ІІ-ІV квартал

Яблука (01.24.1) 2230 3000.00 І квартал 

Яблука (01.24.1) 2230 7000.00 ІІ-ІV квартал

Препарати фармацевтичні, інші 
(21.20.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Культури овочеві плодоносні, інші 
(01.13.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Культури овочеві плодоносні, інші 
(01.13.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні 01.13.4)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні 01.13.4)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крохмалю та інуліну 
(01.13.5)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крохмалю та інуліну 
(01.13.5)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Буряки цукрові та насіння цукрових 
буряків (01.13.7)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Буряки цукрові та насіння цукрових 
буряків (01.13.7)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015



2230 813.00 І квартал 

2230 2252.00 ІІ-ІV квартал

Плоди цитрусових культур (01.23.1) 2230 2000.00 І квартал 

Плоди цитрусових культур (01.23.1) 2230 6000.00 ІІ-ІV квартал

Прянощі, оброблені (10.84.2) 2230 1200.00 І квартал 

Прянощі, оброблені (10.84.2) 2230 800.00 ІІ-ІV квартал

Яйця у шкарлупі, свіжі  (01.47.2) 2230 4000.00 І квартал 

Яйця у шкарлупі, свіжі  (01.47.2) 2230 8000.00 ІІ-ІV квартал

2230 17500.00 І квартал 

2230 45500.00 ІІ-ІV квартал

2230 18500.00 І квартал 

2230 59759.00 ІІ-ІV квартал

2230 4500.00 І квартал 

2230 18000.00 ІІ-ІV квартал

2230 6000.00 І квартал 

Плоди зерняткових і кісточкових 
культур, інші (01.24.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Плоди зерняткових і кісточкових 
культур, інші (01.24.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

 М'ясо свiйської птицi, свіже чи 
охолоджене (10.12.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

 М'ясо свiйської птицi, свіже чи 
охолоджене (10.12.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та інших тварин 
родини конячих, свіже чи охолоджене  
(10.11.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, 
овець, кіз, коней та інших тварин 
родини конячих, свіже чи охолоджене  
(10.11.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Продукція рибна свіжа, охолоджена чи 
заморожена  (10.20.1)        

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Продукція рибна свіжа, охолоджена чи 
заморожена  (10.20.1)        

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Плоди та овочі, оброблені та 
законсервовані, крім картоплі (10.39.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015



2230 18000.00 ІІ-ІV квартал

2230 9000.00 І квартал 

2230 29000.00 ІІ-ІV квартал

2230 18000.00 І квартал 

2230 60000.00 ІІ-ІV квартал

Продукти молочні, інші (10.51.5) 2230 2550.00 І квартал 

Продукти молочні, інші (10.51.5) 2230 4200.00 ІІ-ІV квартал

2230 7000.00 І квартал 

2230 18000.00 ІІ-ІV квартал

2230 400.00 І квартал 

2230 1600.00 ІІ-ІV квартал

2230 1500.00 І квартал 

2230 4000.00 ІІ-ІV квартал

Чай і кава, оброблені (10.83.1) 2230 2500.00 І квартал 

Чай і кава, оброблені (10.83.1) 2230 6500.00 ІІ-ІV квартал

Плоди та овочі, оброблені та 
законсервовані, крім картоплі (10.39.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Масло вершкове та молочні пасти 
(10.51.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Масло вершкове та молочні пасти 
(10.51.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
(10.51.1) 

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
(10.51.1) 

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 
зберігання (10.71.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 
зберігання (10.71.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Какао терте, какао-масло, жири й олія, 
какао-порошок (10.82.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Какао терте, какао-масло, жири й олія, 
какао-порошок (10.82.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Макарони, локшина й подібні 
борошняні вироби (10.73.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Макарони, локшина й подібні 
борошняні вироби (10.73.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015



Дріжджі, пекарські (10.89.1) 2230 500.00 І квартал 

Дріжджі, пекарські (10.89.1) 2230 2000.00 ІІ-ІV квартал

Крохмаль картопляний (10.62.1) 2230 500.00 І квартал 

Крохмаль картопляний (10.62.1) 2230 2000.00 ІІ-ІV квартал

2230 4000.00 І квартал 

2230 12000.00 ІІ-ІV квартал

2230 1300.00 І квартал 

2230 3100.00 ІІ-ІV квартал

2230 3000.00 І квартал 

2230 12000.00 ІІ-ІV квартал

2230 3300.00 І квартал 

2230 15200.00 ІІ-ІV квартал

Сіль харчова (10.84.3) 2230 500.00 І квартал 

Сіль харчова (10.84.3) 2230 1500.00 ІІ-ІV квартал

2230 1000.00 І квартал 

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Крупи, крупки, гранули та інші 
продукти з зерна зернових культур  
(10.61.3)    

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Крупи, крупки, гранули та інші 
продукти з зерна зернових культур  
(10.61.3)    

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Борошно зернових і овочевих культур; 
їхні суміші (10.61.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Борошно зернових і овочевих культур; 
їхні суміші (10.61.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Цукор-сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса (10.81.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Цукор-сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса (10.81.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Сир сичужний та кисломолочний сир 
(10.51.4)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Сир сичужний та кисломолочний сир 
(10.51.4)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Соки фруктові та овочеві   (10.32.1) без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015



2230 4000.00 ІІ-ІV квартал

Олії рафіновані (10.41.5) 2230 1500.00 І квартал 

Олії рафіновані (10.41.5) 2230 6000.00 ІІ-ІV квартал

2230 1500.00 І квартал 

2230 8500.00 ІІ-ІV квартал

2230 6075.00 ІІ-ІV квартал

Всього по КЕКВ 2230 542549.00

2240 295.63 І квартал 

2240 768.63 І квартал 

2240 2305.89 ІІ-ІV квартал

Послуги систем безпеки (80.20.1) 2240 5400.00 І квартал 

Послуги систем безпеки (80.20.1) 2240 1800.00 І квартал 

Соки фруктові та овочеві   (10.32.1)
без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Вироби хлібобулочні, зниженої 
вологості, та кондитерські, борошняні, 
тривалого зберігання (10.72.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Вироби хлібобулочні, зниженої 
вологості, та кондитерські, борошняні, 
тривалого зберігання (10.72.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Консерви та готові страви з м'яса, 
м'ясних субпродуктів чи крові (10.13.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Послуги підприємств щодо 
перевезення безпечних відходів 
(38.11.6)

без застосування 
процедури

Кредиторська 
заборгованість 
2014 р.

Послуги підприємств щодо 
перевезення безпечних відходів 
(38.11.6)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Послуги підприємств щодо 
перевезення безпечних відходів 
(38.11.6)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Кредиторська 
заборгованість 
2014 р.



2240 13200.00 ІІ-ІV квартал

2240 5200.00 ІІ-ІV квартал

2240 279.52 І квартал 

2240 712.69 І квартал 

2240 1787.31 ІІ-ІV квартал

2240 270.00 І квартал 

2240 3000.00 ІІ-ІV квартал

2240 146.53 І квартал 

2240 1000.80 ІІ-ІV квартал

Послуги з охорони (Послуги систем 
безпеки) (80.20.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Кнопка визову (Послуги систем 
безпеки) (80.20.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку 
(61.10.3)

без застосування 
процедури

Кредиторська 
заборгованість 
2014 р.

Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку 
(61.10.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку 
(61.10.3)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Послуги з технічного обслуговування 
комп'ютерної техніки (Ремонтування 
комп'ютерів і периферійного 
устатковання) (95.11.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Послуги з технічного обслуговування 
комп'ютерної техніки (Ремонтування 
комп'ютерів і периферійного 
устатковання) (95.11.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Послуги з перезарядки вогнегасників 
(Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування) (33.14.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Послуги з перезарядки вогнегасників 
(Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування) (33.14.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015



2240 6559.00 ІІ-ІV квартал

2240 1000.00 ІІ-ІV квартал

Всього по КЕКВ 2240 43726.00

Видатки на відрядження 2250 1500.00 І квартал 

Видатки на відрядження 2250 3200.00 ІІ-ІV квартал

2271 4069.90 І квартал 

2272 2170.00 І квартал 

2272 8500.00 ІІ-ІV квартал

2272 2347.00 І квартал 

2272 8272.00 ІІ-ІV квартал

2273 16556.00 І квартал 

Послуги з поточного ремонту (Монтаж 
водопровідних, каналізаційних, систем 
опалювання, вентиляції та 
кондиціювання повітря) (43.22.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Послуги з контрольно-вимірювальних 
робіт (Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування) (33.14.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Пара та горяча вода; постачання пари 
та горячої води (послуги з постачання 
теплової енергії) (річні) (35.30.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги 
водопостачання) (36.00.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 3 від 
22.01.2015

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги 
водопостачання) (36.00.2)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Послуги каналізаційні (послуги 
водовідведення) (37.00.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 3 від 
22.01.2015

Послуги каналізаційні (послуги 
водовідведення) (37.00.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Передавання електричної енергії 
(послуги з постачання електричної 
енергії) (35.12.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 6 від 
20.02.2015



2273 74052.00 ІІ-ІV квартал

Всього по КЕКВ 2270 115966.90

2280 113.00 І квартал 

2280 987.00 ІІ-ІV квартал

3110 45100.00 ІІ-ІV квартал

3132 120000.00 ІІ-ІV квартал

Разом по КЕКВ 894841.90

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.03.2015 № 9

Голова комітету з конкурсних торгів   Поперечнюк І.В. _____________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів    Кучеровська І.Я.                    _____________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Передавання електричної енергії 
(послуги з постачання електричної 
енергії) (35.12.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

без застосування 
процедури

Навчання спеціалістів з питань 
охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Послуги 
освітянські, інші, н. в. і. у.) (85.59.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 2 від 
12.01.2015

Навчання спеціалістів з питань 
охорони праці, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Послуги 
освітянські, інші, н. в. і. у.) (85.59.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 
(Машини обчислювальні, частини 
та приладдя до них) (26.20.1)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015

Капітальний ремонт інших об'єктів 
(Будування нежитлових будівель 
(нове будівництво, реконструкція, 
капітальний і поточні ремонти) 
(41.00.4)

без застосування 
процедури

Протокол № 9 від 
02.03.2015
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