
 Р І Ч Н И Й    П Л А Н   З А К У П І В Е Л Ь  
 зі змінами на 2016 рік. 

 

Управління освіти Хмельницької міської ради, 02146920, (ЦБ управління освіти,23563384) 

 (найменування замовника, ідентифікаційний 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 

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого зберігання 

ДК 016:2010 – 10.71.1 

(Хлібопродукти ДК 021:2015- 15811000-6 

 ( Хліб пшеничний, хліб житній, батон, булочка 

з корицею,круасан з начинкою, крендель з 

маком) 

2230 

 

 

1 121 250,00  

(один мільйон сто двадцять одна 

тисяча двісті п’ятдесят  гривень 

00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

 

Молоко та вершки, рідинні, оброблені             

ДК 016:2010 – 10.51.1 

(Молоко ДК 021:2015-15511000-3) 

(Молоко пастеризоване, 2,5% жирності) 

2230 

 

 

3 190 000,00  

(три мільйони сто  дев’яносто 

тисяч гривень 00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

Сир сичужний та кисломолочний сир    

ДК 016:2010 – 10.51.4 

 (Сирні продукти ДК 021:2015- 15540000-5) 

( Сир кисломолочний 9% жирності , сир 

твердий, сичужний 45% жирності) 

 

      2230 

 

 

1944 000,00 

(один мільйон дев’ятсот сорок 

чотири тисячі гривень 00 

копійок )  

 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 



М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 

коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене                                        

ДК 016:2010 – 10.11.1  

(М’ясо ДК 021:2015- 15110000-2) 

(Яловичина (напівфабрикат, охолоджена, без 

кісток), печінка яловича (охолоджена), м'ясо 

свиняче (охолоджене)) 

2230 

 

 

 

2 748 000,00 

(два мільйони  сімсот сорок 

вісім тисяч гривень 00 копійок)  

 

 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

Цукор-сирець, тростинний і очищений 

тростинний чи буряковий цукор (сахароза); 

меляса 

ДК 016:2010 – 10.81.1  

(Цукор ДК 021:2015-15831000-2) 

(Цукор) 

2230 

 

 

736 000,00 

(сімсот тридцять шість тисяч 

гривень 00 копійок  )  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 

заморожена 

ДК 016:2010 – 10.20.1  

(Морожена риба ДК 021:2015- 15221000-3 ) 

( Хек заморожений, філе хека заморожене) 

2230 

 

 

1 500 000,00 

( один мільйон п’ятсот тисяч 

гривень 00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

Продукти молочні, інші  

ДК 016:2010 – 10.51.5   

(Молочні продукти різні  

ДК 021:2015- 15550000-8) 

( Сметана 20% жирності, йогурт 2,5 % 

жирності, ряжанка 2,5 % жирності,кефір 2,5 

жирності) 

2230 

 

 

598 000,00 

(п’ятсот дев’яносто вісім тисяч 

гривень 00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

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

субпродуктів чи крові 

ДК 016:2010 – 10.13.1  

(М’ясні пресерви та вироби 

ДК 021:2015- 15131000-5) 

( Ковбаса варена вищого гатунку 

"Останкінська", ковбаса напівкопчена, 

сосиски вищого гатунку, сардельки вищого 

гатунку) 

2230 

 

 

702 500,00 

( сімсот дві  тисячі п’ятсот 

гривень 00 копійок)  

 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 



Масло вершкове та молочні пасти 

ДК 016:2010 – 10.51.3 

(Вершкове масло  ДК 021:2015- 15530000-2) 

(Масло вершкове 72,5 % жирності) 

2230 

 

 

2 080 000,00 (два мільйони 

вісімдесят тисяч гривень 00 

копійок  ) 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

Яйця у шкаралупі, свіжі 

ДК 016:2010 – 01.47.2  

(Яйця ДК 021:2015- 03142500-3 ) 

( Яйця курячі, у шкаралупі, свіжі) 

2230 

 

 

374 400,00 

(триста сімдесят чотири тисячі 

чотириста гривень 00 копійок  ) 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 

ДК 016:2010 – 10.12.1 

(М'ясо свійської птиці  ДК 021:2015- 15112000-6) 

( Стегна курячі (охолоджені), філе куряче) 

2230 

 

 

1 020 000,00 

(один мільйон двадцять тисяч 

гривень 00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

 

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур 

ДК 016:2010 – 10.61.3 

( Продукція із зерна зернових культур 

ДК 021:2015- 15613000-8) 

( Крупа гречана, крупа манна, рис, крупа 

ячмінна, крупа вівсяна, пшоно, крупа 

пшенична, крупа перлова) 

2230 

 

 

740 000,00 

(сімсот сорок тисяч гривень 00 

копійок  ) . 

Відкриті 

торги 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016  

рік 

 

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну  
ДК 016:2010 – 01.13.5  

(Картопля та сушені овочі  

ДК 021:2015 - 03212000-0 ) 

(Картопля) 

 

2230 

 

 

755 000,00 

(сімсот п’ятдесят п’ять   тисяч 

гривень 00 копійок)  

Відкриті 

торги 

Вересень 2016 

року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води  

ДК 016:2010 – 35.30.1 

(Пара,гаряча вода та пов’язана продукція   

ДК 021: 2015-  09320000-8) 

( Пара та гаряча вода) 

2271  

3 953 550,13 

( три мільйони дев’ятсот 

п’ятдесят три тисячі п’ятсот 

п’ятдесят гривень 13 копійок) 

Переговорна 

процедура 

Січень 2016 

року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 



 

Газ природний, скраплений або в газоподібному 

стані 

ДК 016:2010 – 06.20.1 

(Природний газ  ДК 021: 2015- 09123000-7 ) 

( Газ природний ) 

2274  

570 797,49   

(п’ятсот сімдесят тисяч сімсот  

дев’яносто сім гривень 49 

копійок) 

Переговорна 

процедура 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 рік 

     Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води ДК 016:2010 – 35.30.1 

(Пара,гаряча вода та пов’язана продукція   

ДК 021: 2015-  09320000-8) 

( Пара та гаряча вода) 

 

2271  

9 368 910,66  

(дев’ять мільйонів триста 

шістдесят вісім тисяч   дев’ятсот 

десять гривень 66 копійок )  

Переговорна 

процедура 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

Обробляння та розподіляння     води 

трубопроводами 

ДК 016:2010 – 36.00.2 

(Послуги з розподілу води та супутні послуги  

ДК 021: 2015 -65100000-4) 

(Послуги з обробляння та розподіляння води 

трубопроводами) 

2272  

213 615,53 

(двісті тринадцять тисяч шістсот 

п’ятнадцять гривень 53 копійки) 

Переговорна 

процедура 

Січень-лютий 

2016 року 

 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

Рік 

 

Послуги каналізаційні  

ДК 016:2010 – 37.00.1  

(Послуги у сфері водовідведення 

 ДК 021: 2015- 90400000-1) 

( Послуги каналізаційні) 

2272  

282 764,92 

(двісті вісімдесят дві тисячі 

сімсот шістдесят чотири гривні 

92 копійки)  

Переговорна 

процедура 

Січень-лютий 

2016 року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

 

Енергія електрична 

ДК 016:2010 – 35.11.1 

(Електрична енергія 

 ДК 021:2015 -  09310000-5) 

( Електрична енергія) 

2273  

 3 347 297,74 

(три мільйони триста сорок сім 

тисяч двісті дев’яносто сім 

гривень 74 копійки)  

Переговорна 

процедура 

Січень 2016 

року 

Закупівля проводиться 

на очікувану вартість 

на 2016 

рік 

 

 


