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17.12.7 (30197000-6, папір) 2210 3000,00 заг.фонд

17.12.7 (30197000-6, папір) 2210 164,30 спец.фонд

17.23.1 (22800000-8 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби) 2210 15000,00 заг.фонд

19.20.2  (09100000-0, бензин, дизпаливо, 

мастильні матеріали) 2210 111452,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

20.30.1 (44111000-1, фарби та лаки) 2210 2000,00 заг.фонд

20.30.2 (30192000-1, тонер,чорнила для 

принтера) 2210 1500,00 заг.фонд

20.41.3 (39831000-6, мило, засоби мийні та 

засоби для чищення) 2210 42,36 спец.фонд

22.11.1. (34350000-5, шини) 2210 15000,00 заг.фонд

22.23.1 (44221000-5, вікна 

металопластикові) 2210 21200,00 заг.фонд

25.30.1 (44621000-9, колосники) 2210 750,00 заг.фонд

25.72.1 (44521000-8, замки навісні) 2210 315,00 спец.фонд

25.73.1 (44511000-5, лопати) 2210 134,00 спец.фонд

25.73.3 (44512000-2, ручні інструменти 

різні) 2210 150,00 спец.фонд

25.73.4 (44514000-6, деталі до 

інструментів) 2210 582,00 спец.фонд

25.93.1 (30197000-6, скоби, 

кнопки,папки,степлеридіроколи) 2210 150,00 заг.фонд

25.93.1 (30197000-6, скоби, 

кнопки,папки,степлери,діроколи) 2210 89,58 спец.фонд

26.20.1 (30200000-1 Комп’ютерне 

обладнання та приладдя) 2210 1500,00 заг.фонд

26.51.6 (38550000-5 Лічильники) 2210 500,00 заг.фонд

26.80.1 (30234000-8, компакт-диски 

(CD),універсальні цифрові диски 

(DVD),флеш-пам’ять) 2210 200,00 заг.фонд

27.20.2 (31431000-6, акумулятори 

електричні та частини до них) 2210 2000,00 заг.фонд

27.40.1 (31519000-7, електролампочки) 2210 500,00 спец.фонд

28.13.1 (42122000-0, насоси) 2210 800,00 заг.фонд

28.14.1 (42131000-6, крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів) 2210 32,00 заг.фонд

28.29.1 (42913000-9, оливні, бензинові та 

повітрозабірні фільтри) 2210 1300,00 заг.фонд

29.31.2 (34312000-7, свічки запалювання) 2210 3000,00 заг.фонд
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29.32.3 (34320000-6,осі та коробки 

передач, гальма та частини гальм) 2210 8000,00 заг.фонд

32.99.1 (30192000-1, ручки,олівці, точилки, 

штампи,коректори, гумки) 2210 150,00 заг.фонд

32.99.1 (30192000-1, ручки,олівці, точилки, 

штампи,коректори, гумки,стрічки клейкі 

канцелярські,клей) 2210 378,59 спец.фонд

58.19.1 (22458000-5, атестати, свідоцтва) 2210 1100,00 заг.фонд

20.20.1 (24455000-8, дезинфекційні засоби) 2220 12000,00 заг.фонд

01.13.1 (03221000-6, капуста) 2230 3213,00 заг.фонд

01.13.3 (03221000-6, помідори, огірки) 2230 8382,00 заг.фонд

01.13.4 (03221000-6, морква, буряк, 

цибуля, редиска) 2230 180,00 заг.фонд

01.22.1 (03222000-3, банани) 2230 15055,00 заг.фонд

01.23.1 (03222000-3, лимони, апельсини, 

мандарини) 2230 6036,00 заг.фонд

01.24.1 (03222000-3, яблука) 2230 5933,00 заг.фонд

01.24.2 (03222000-3, груші, вишні, черешні, 

абрикоси, сливи, нектарин, персики) 2230 2647,00 заг.фонд

01.25.1 (03222000-3, полуниці, суниці, 

малина, ківі) 2230 298,00 заг.фонд

01.47.2 (03142000-8, яйця у шкаралупі, 

свіжі) 2230 4640,00 заг.фонд

10.11.3 (15110000-2, фарш, телятина, 

свинина) 2230 26123,00 заг.фонд

10.12.2 (15112000-6, м’ясо свійської птиці) 2230 34693,00 заг.фонд

10.13.1 (15131000-5, ковбасні вироби,  

м’ясні пресерви та вироби) 2230 62600,00 заг.фонд

10.20.1 (15221000-3, морожена риба) 2230 40915,00 заг.фонд

10.20.2 (15241000-9, рибні консерви, риба, 

оброблена) 2230 3764,00 заг.фонд

10.32.1 (15321000-4, соки фруктові та 

овочеві) 2230 13200,00 заг.фонд

10.39.1 (15331000-7, томатна паста, 

квашена капуста, законсервований горох, 

квасоля, цукрова кукурудза) 2230 6433,00 заг.фонд

10.39.2 (15332000-4, повидло, родзинки, 

сухофрукти) 2230 1615,00 заг.фонд

10.41.2 (15411000-2, олія нерафінована) 2230 4172,00 заг.фонд

10.41.5 (15421000-5, рафінована олія) 2230 25840,00 заг.фонд

10.42.1 (15431000-8, маргарин, спред) 2230 930,00 заг.фонд

10.51.1 (15510000-6, молоко) 2230 8602,00 заг.фонд

10.51.3 (15530000-2 Вершкове масло) 2230 35478,00 заг.фонд

10.51.4 (15540000-5, сир сичужний та 

кисломолочний сир) 2230 8441,00 заг.фонд

10.51.5 (15510000-6, сметана, вершки, 

згущене молоко, кефір) 2230 11935,00 заг.фонд

10.61.1 (15614000-5, рис) 2230 16264,00 заг.фонд

10.61.2 (15612000-1, борошно) 2230 8625,00 заг.фонд

10.61.3 (15600000-4, крупи, кукурудзяні 

палички) 2230 29932,00 заг.фонд

10.62.1 (15623000-1, крохмалі) 2230 256,00 заг.фонд

10.71.1 (15810000-9, хлібопродукти, вироби 

хлібобулочні та кондитерські) 2230 75624,00 заг.фонд

10.72.1 (15821000-9, печиво, вафлі, сухарі і 

т.п.) 2230 23697,00 заг.фонд

10.73.1 (15851000-8, макаронні вироби, 

макаронні вироби з начинкою) 2230 17446,00 заг.фонд



10.81.1 (15831000-2, цукор) 2230 21410,00 заг.фонд

10.82.1 (15841000-5, какао) 2230 1988,00 заг.фонд

10.82.2 (15842000-2, шоколад та цукрові 

кондитерські вироби) 2230 12462,00 заг.фонд

10.83.1 (15860000-4, чай і кава) 2230 9700,00 заг.фонд

10.84.1 (15871000-4, оцет; соуси; 

приготовані заправки; гірчичний порошок та 

гірчична макуха; столова гірчиця) 2230 4034,00 заг.фонд

10.84.2 (15872000-1, перець, лавровий 

лист, лимонна кислота) 2230 1140,00 заг.фонд

10.84.3 (15872000-1, сіль харчова) 2230 1022,00 заг.фонд

10.85.1 (15131000-5, пельмені, 

напівфабрикати) 2230 4605,00 заг.фонд

10.89.1 (15898000-9, дріжджі) 2230 485,00 заг.фонд

11.07.1 (15981000-8, мінеральна вода) 2230 475,00 заг.фонд

20.13.2 (15899000-6, сода) 2230 50,00 заг.фонд

18.12.1 (79811000-2, послуги з друкування 

атестатів, свідоцтв) 2240 1000,00 заг.фонд

33.11.1 (71631000-0, техобслуговування 

газопроводів) 2240 25000,00 заг.фонд

33.13.1 (50411000-9, техобслуговування, 

повірка та заміна лічильників) 2240 2000,00 заг.фонд

45.20.1 (50116000-1 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування окремих частин 

транспортних засобів) 2240 6000,00
заг.фонд дод.кошти довідка 

від 12.02.2016

49.31.2 (60112000-6 послуги громадського 

автомобільного транспорту, підвіз учнів) 2240 35000,00 заг.фонд

49.41.1 (60161000-4, доставка підручників) 2240 6500,00 заг.фонд

61.10.1 (64200000-8, послуги громадського 

телефонного зв’язку, Інтернет) 2240 19270,00 заг.фонд

62.09.2 (72261000-2, послуги з 

обслуговування програмного 

забезпечення) 2240 5000,00 заг.фонд

65.11.1 (66511000-5, послуги щодо 

особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті) 2240 3060,00 заг.фонд

65.12.2 (66514000-6, страхування цивільно-

правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів

2240 21140,00 заг.фонд

68.20.1 (70220000-9, оренда їдальні) 2240 4500,00 заг.фонд

71.20.1 (71631000-0, послуги з технічного 

огляду) 2240 10000,00 заг.фонд

85.59.1 (80531000-5, навчання сан.) 2240 600,00 заг.фонд

35.30.1 (09323000-9 (постачання теплової 

енергії))
2271 11852,00

ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

35.30.1 (09323000-9 (постачання теплової 

енергії)) 2271 3300,00 відшкодування ком.послуг

36.00.1 (65111000-4, послуги 

водопостачання) 2272 300,00 відшкодування ком.послуг

36.00.1 (65111000-4, послуги 

водопостачання) 2272 12800,00 заг.фонд

35.11.1 (09310000-5 Електрична енергія)

2273 2300,00 відшкодування ком.послуг

35.11.1 (09310000-5 Електрична енергія)

2273 84000,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

06.20.1 (09123000-7, природний газ)

2274 113578,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"



06.20.1 (09123000-7, природний газ)
2274 135000,00

заг.фонд дод.кошти довідка 

від 22.02.2016

06.20.1 (09123000-7, природний газ)
2274 142000,00

заг.фонд дод.кошти довідка 

від 23.02.2016

02.20.1 (03413000-8, дрова соснові)

2275 59500,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

19.20.1 (09112000-7, торфобрикет)

2275 57834,00
ч.6ст.40 ЗУ "Про здійснення 

державних закупівель"

85.59.1 (80531000-5, навчання кочегарів)

2282 7000,00 заг.фонд

26.20.1 (30232000-4 принтери)
3110 2599,00

спец.фонд дод.кошти 

довідка від 18.02.2016

Всього 1534462,83

Голова комітету з конкурсних торгів О.В. Обідейко


