
 

 

ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2017 рік 

Костопільська філія Рівненського державного базового  

медичного коледжу – 25833244 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
 

 

 
 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди 

відповідних 

класифіка-торів 

предмета 

закупівлі 

(ДК 021:2015) 

Код згідно з 

КЕКВ 

(для  

бюджетних 

коштів) 

Розмір 

бюджетного 

призначення 

за 

кошторисом 

або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, 

грн 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтов-

ний 

початок 

проведен-

ня 

процедури  

закупівлі 

При

міт 

ки 

1 2 3 4 5 6 8 

Гумки, чорнила, штемпельні 

подушки, штампи, кулькові 

ручки, маркери, олівці, 

точила для олівців, 

коректори, маркерні дошки 

чи приладдя, дошки для 

крейди чи приладдя, дошки 

оголошень чи приладдя, 

набори для очищення дощок 

чи приладдя,  скоби, кнопки, 

скріпки,  теки-реєстратори, 

стиплери, антистеплери, 

діроколи, канцелярські ножі, 

папір для письма, папір для 

друку,  копіювальний, 

самокопіювальний папір, 

конверти, поштові листівки, 

друковані канцелярські 

вироби, крім бланків, 

календарі 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

10000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Гумки, чорнила, штемпельні 

подушки, штампи, кулькові 

ручки, маркери, олівці, 

точила для олівців, 

коректори, маркерні дошки 

чи приладдя, дошки для 

крейди чи приладдя, дошки 

оголошень чи приладдя, 

набори для очищення дощок 

чи приладдя,  скоби, кнопки, 

скріпки,  теки-реєстратори, 

стиплери, антистеплери, 

діроколи, канцелярські ножі, 

папір для письма, папір для 

друку,  копіювальний, 

самокопіювальний папір, 

конверти, поштові листівки, 

друковані канцелярські 

вироби, крім бланків, 

календарі 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2000,00 Допорогові 

закупівелі 

Вересень 

2017 року 
 



Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

знежирю вальні засоби, 

промивальні розчини, 

засоби для миття підлоги, 

вікон та інше, засоби для 

чищення і миття автомобілів 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

знежирю вальні засоби, 

промивальні розчини, 

засоби для миття підлоги, 

вікон та інше, засоби для 

чищення і миття автомобілів 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

948,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Господарськи засоби для 

прання і миття – мийні 

засоби, засоби для чищення, 

знежирю вальні засоби, 

промивальні розчини, 

засоби для миття підлоги, 

вікон та інше, засоби для 

чищення і миття автомобілів 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

5552,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Мітли, щітки, віники та інше 

прибиральне приладдя, 

валики, запаски,  пензлі для 

фарбування, туалетні 

йоржики, губки, відра, совки 

та інше 

39220000-0 

Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

523,00 

 

Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Мітли, щітки, віники та інше 

прибиральне приладдя, 

валики, запаски,  пензлі для 

фарбування, туалетні 

йоржики, губки, відра, совки 

та інше 

39220000-0 

Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

177,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

 Водогінні, опалювальні, 

каналізаційні та інші труби, 

трубні муфти, фанці, коліна, 

трійники, гнучкі стояки, 

ремонтні хомути та манжети 

та інша трубна арматура  

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Водогінні, опалювальні, 

каналізаційні та інші труби, 

трубні муфти, фанці, коліна, 

трійники, гнучкі стояки, 

ремонтні хомути та манжети 

та інша трубна арматура  

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

486,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Водопровідні крани, гусаки, 

змішувачі, умивальники, 

унітази, сидіння,  кришки до 

унітазів та зливні бачки   

44410000-7 

Вироби для 

ванної кімнати та 

кухні 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Водопровідні крани, гусаки, 

змішувачі, умивальники, 

унітази, сидіння,  кришки до 

унітазів та зливні бачки   

44410000-7 

Вироби для 

ванної кімнати та 

кухні 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

714,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 



Навісні та врізні замки різні, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключі, петлі, 

монтажна арматура та 

фурнітура  

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Навісні та врізні замки різні, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключі, петлі, 

монтажна арматура та 

фурнітура  

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

537,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Навісні та врізні замки різні, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключі, петлі, 

монтажна арматура та 

фурнітура  

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2463,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Автомати-вимикачі, вилки 

та розетки, щитки та шафи, 

автоматичні вимикачі, 

розподільне обладнання та 

пристрої, з’єднувачі та 

контактні елементи 

31210000-1 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Автомати-вимикачі, вилки 

та розетки, щитки та шафи, 

автоматичні вимикачі, 

розподільне обладнання та 

пристрої, з’єднувачі та 

контактні елементи 

31210000-1 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

501,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Автомати-вимикачі, вилки 

та розетки, щитки та шафи, 

автоматичні вимикачі, 

розподільне обладнання та 

пристрої, з’єднувачі та 

контактні елементи 

31210000-1 

Електрична 

апаратура для 

комутування та 

захисту 

електричних кіл 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

499,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Електричні лампи та 

лампочки, лампи 

розжарення, світильники, 

освітлювальна арматура та 

частини до них   

31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Електричні лампи та 

лампочки, лампи 

розжарення, світильники, 

освітлювальна арматура та 

частини до них   

31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

162,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Електричні лампи та 

лампочки, лампи 

розжарення, світильники, 

освітлювальна арматура та 

частини до них   

31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

263,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Трубчасті люмінісцентні 

лампи, кульові лампи, 

патрони   

 

31530000-0 

Частини до 

світильників та 

освітлювального 

обладнання 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Трубчасті люмінісцентні 

лампи, кульові лампи, 

патрони   

 

31530000-0 

Частини до 

світильників та 

освітлювального 

обладнання 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

575,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Настільні калькулятори 30140000-2 

Лічильна та 

обчислювальна 

техніка 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

190,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



Настільні калькулятори 30140000-2 

Лічильна та 

обчислювальна 

техніка 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

310,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

185,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Робочі рукавиці, рукавиці 

гумові  

18140000-2 

Аксесуари до 

робочого одягу 

 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

315,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: бинти, 

вата, шприци, пластирі та 

інше 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: бинти, 

вата, шприци, пластирі та 

інше 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

593,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: бинти, 

вата, шприци, пластирі та 

інше 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

407,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: 

фармацевтична продукція, 

лікарські засоби  та інше 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: 

фармацевтична продукція, 

лікарські засоби  та інше 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

367,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

Медикаменти для 

навчальних цілей та 

поповнення аптечок: 

фармацевтична продукція, 

лікарські засоби  та інше 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2633,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів      

       

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

6000,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 



мототранспортни

х засобів і 

супутнього 

обладнання 

 Постачальники інтернет- 

послуг, електронної пошти, 

веб-хостингу, імена доменів 

 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

7000,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

 Постачальники інтернет- 

послуг, електронної пошти, 

веб-хостингу, імена доменів 

 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1440,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

300,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

7255,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-8 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок 

і конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-4 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок 

і конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

590,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

 Послуги з організації 

культурних заходів 

79950000-4 

Послуги з 

організації  

виставок, ярмарок 

і конгресів 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

1410,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Дезінфікування та 

витравлювання  

90920000-9 

Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Дезінфікування та 

витравлювання  

90920000-9 

Послуги із 

санітарно-

гігієнічної 

обробки 

приміщень 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

6125,00 Допорогові 

закупівелі 

Березень 

2017 року 
 

 

 

 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету «___» березня  2017 року №_____ 

 

 

Голова тендерного комітету      _____________________                     ____І.П.Носко______                                                     
                                                                    (підпис)                                                                       (ініціали, прізвище )                               

М.П.                          
 

Секретар  тендерного комітет   ________________________________                                  ____А.В.Мацегон____                      
                                                                                                    (підпис)                                                                        (ініціали, прізвище )                                

 

 

 


