
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 
 

ДОДАТОК 2 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

на _2015_ рік  

Ковельський професійний ліцей  ЄДРПОУ 02540060 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі , 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1  2  3 4 5  6 

10.71.1Вироби 

хлібобулочні, 

кондитерські та 

кулінарні, борошняні, 

нетривалого зберігання 

2230 731 

 

Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.72.1Вироби 

хлібобулочні, зниженої 

вологості, та 

кондитерські, 

борошняні, тривалого 

зберігання 

2230 770 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.81.1Цукор-сирець, 

тростинний і очищений 

тростинний чи 

буряковий цукор 

(сахароза); меляса 

2230 2560 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.82.1Какао терте, 

какао-масло, жири й 

олія, какао-порошок 

2230 770 

 

Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.32.1Соки фруктові та 2230 770 Процедура -  



овочеві закупівлі не 

застосовується 

10.51.1Молоко та 

вершки, рідинні, 

оброблені 

2230 1616 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.73.1Макарони, 

локшина, кускус і 

подібні борошняні 

вироби 

2230 770 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.83.1Чай і кава, 

оброблені 

2230 616 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.84.1Оцет; соуси; 

суміші приправ; 

борошно та крупка 

гірчичні; гірчиця готова 

2230 215 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.84.3Сіль харчова 2230 190 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.61.1Рис 

напівобрушений чи 

повністю обрушений, 

або лущений чи 

дроблений 

2230 1155 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.61.2Борошно 

зернових і овочевих 

культур; їхні суміші 

2230 770 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.51.5Продукти 

молочні, інші 

2230 7690 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.51.4Сир сичужний та 

кисломолочний сир 

2230 8000 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.51.3Масло вершкове 

та молочні пасти 

2230 18450 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.41.5Олії рафіновані 2230 3850 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.20.1Продукція 2230 34600 Процедура -  



рибна, свіжа, 

охолоджена чи 

заморожена 

закупівлі не 

застосовується 

10.11.1М'ясо великої 

рогатої худоби, свиней, 

овець, кіз, коней та 

інших тварин конячих, 

свіже чи охолоджене                  

2230 33300 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.39.1Плоди та овочі, 

оброблені та 

законсервовані, крім 

картоплі 

2230 5810 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.31.1Картопля, 

оброблена та 

законсервована 

2230 6500 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.89.1Супи, яйця, 

дріжді та інші харчові 

продукти; екстракти та 

соки з м’яса, риби й 

водяних безхребетних 

2230 4667 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

10.61.3Крупи, крупка, 

гранули та інші 

продукти з зерна 

зернових культур 

2230 6000 Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

Всього   139800    

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від         02 березня           2015 р.  №  10 . 

 

Голова комітету з конкурсних торгів    ____Антонюк С.М.___                   _______________ 

                                                                  (прізвище, ініціали)                                   (підпис)    М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____Сорока Г.О. _____                   _______________ 

                                                                   (прізвище, ініціали)                                   (підпис)     

 


