
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 

Рекламні  послуги  

 

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3207,00 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Рекламні  послуги  79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги 

2240 

Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3048,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
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медичного коледжу – 25833244 
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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 

прове-

дення 

процедури  

закупівлі 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1 2 3 4 5 6 8 

Господарські засоби для 

прання і миття - мийні засоби, 

засоби для чищення, 

знежирювальні 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 

Квітень 

2017 року 
 

Господарські засоби для 

прання і миття - мийні засоби, 

засоби для чищення, засоби 

для чищення і миття 

автомобілів 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

483,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Господарські засоби для 

прання і миття - мийні засоби, 

засоби для чищення 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

5069,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Бензин 09130000-9 

Нафта та 

дистиляти 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

41900,00 Допорогові 

закупівелі 

Січень 

2017 року 
 

Бензин 09130000-9 

Нафта та 

дистиляти 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

5000,00 Допорогові 

закупівелі 

Жовтень 

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 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 



Губки господарські 39220000-0 

Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

32,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

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 

145,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Крани, вентилі та клапани, 

частини кранів та клапанів 

42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Сифон 42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

42,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Крани, вентилі та клапани, 

частини кранів та клапанів 

42130000-9 

Арматура 

трубопровідна: 

крани, вентилі, 

клапани та 

подібні пристрої 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

458,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Лопати,сапи,граблі, сокири, 

ручні пилки та полотна до них, 

молотки, гайкові ключі, 

напилки та рашпилі, викрутки, 

свердла, набори інструментів, 

руків'я та деталі інструментів, 

інше 

44510000-8 

Знаряддя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Сікатор, шпатель, леска до 

тримера 

44510000-8 

Знаряддя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

178,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Лопати, сапи, граблі, сокири, 

ручні пилки та полотна до них, 

молотки, гайкові ключі, 

напилки та рашпилі, викрутки, 

свердла, набори інструментів, 

руків'я та деталі інструментів, 

інше 

44510000-8 

Знаряддя 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

322,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Навісні та врізні замки, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключів, петлі, 

монтажна арматура та 

фурнітура 

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Замок, серцевина до замка 44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

219,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 



 

Навісні та врізні замки, 

клямки, деталі та частини 

замків та ключів, петлі, 

монтажна арматура та 

фурнітура 

44520000-1 

Замки, ключі та 

петлі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2244,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Кріпильні деталі з наріззю - 

шурупи, саморізи, болти, 

гайки, дюбелі; кріпильні 

деталі без нарізі - заклепки, 

шайби, шплінти; ланцюги, 

пружини 

44530000-4 

Кріпильні деталі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 

 

Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Дюбеля 44530000-4 

Кріпильні деталі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

5,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Кріпильні деталі з наріззю - 

шурупи, саморізи, болти, 

гайки, дюбелі; кріпильні 

деталі без нарізі - заклепки, 

шайби, шплінти; ланцюги, 

пружини 

44530000-4 

Кріпильні деталі 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

495,00 

 

Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Мастики, шпаклівки, замазки 

та розчинники лаків та фарб, 

розріджувачі 

44830000-7 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

0 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 

Шпаклівка 44830000-7 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

125,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Мастики, шпаклівки, замазки 

та розчинники лаків та фарб, 

розріджувачі 

44830000-7 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

2210 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

1375,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Ремонт та технічне 

обслуговування автомобілів 

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспорт-

них засобів і 

супутнього 

обладнання 

 

2240 
 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

0 Допорогові 

закупівелі 

Квітень 

2017 року 
 

Ремонт та технічне 

обслуговування автомобілів 

50110000-9 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспорт-

них засобів і 

супутнього 

обладнання 

 

2240 
 Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

5000,00 Допорогові 

закупівелі 

Червень 

2017 року 
 

Ремонт та обслуговування 

комп'ютерної техніки та 

периферійного устаткування 

(зокрема заправка та 

відновлення катриджів) 

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування  

персональних 

комп’ютерів 

2240 
 Оплата послуг 

(крім 

комунальних 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Лютий 

2017 року 
 



 

Ремонт та обслуговування 

комп'ютерної техніки та 

периферійного устаткування 

(зокрема заправка та 

відновлення катриджів) 

50320000-4 

 

 

2240 
 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4000,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Послуги з підтримання 

доступу до ЄДЕБО 

72320000-4 

Послуги, 

пов’язані з базами 

даних 

2240 
Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3506,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
 

Інформаційні послуги - 

створення бази сайту 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

2240 
 Оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

3000,00 Допорогові 

закупівелі 

Травень 

2017 року 
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