
Додаток№1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ  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 

17.11.1Маса паперова 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

24.20.1Труби, трубки, 

порожнисті профілі, 

безшовні, зі сталі 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

13.20.1Тканини (крім 

спеціальних полотен) з 

натуральних волокон, крім 

бавовняних 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

13.20.4Тканини ворсові, 

махрові тканини на рушники 

та інше спеціальне полотно 

2210  

 

Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

18.10.8Пряжа та нитки 

текстильні з хімічних 

монониток чи штапельних 

волокон 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 



25.11.2Вироби конструкційні 

металеві та їхні частини 

2210         Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

19.20.4Продукти 

нафтопереробляння, інші 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

24.10.1Продукти первинні з 

заліза та сталі 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

27.33.1Пристрої 

електромонтажні 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

27.32.1Проводи та кабелі 

електронні й електричні, інші 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

32.20.2Частини та приладдя 

до музичних інструментів 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

31.03.1Матраци 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

31.02.1Меблі кухонні 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

31.01.1Меблі 

конторські/офісні та меблі 

для підприємств торгівлі 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

31.00.1Меблі для сидіння та 

їхні частини 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

  -100,00             

28.41.2Верстати токарні, 

свердлильні та фрезерні для 

обробляння металу 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-9500,00 

27.51.2Прилади електричні 

побутові, інші, н. в. і. у. 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 



27.51.1Холодильники та 

морозильники; машини 

пральні; електроковдри; 

вентилятори 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

25.93.1Вироби з дроту, 

ланцюги та пружини 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

25.71.1Вироби ножові та 

столові прибори 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

25.72.1Замки та завіси 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

20.30.2Фарби та лаки, інші, 

та пов'язана з ними 

продукція; барвники художні 

та друкарські чорнила 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

22.23.1Вироби пластмасові 

для будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, 

не пластикові 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

27.40.2Лампи та світильники 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

20.41.3Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення 

2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

20.52.1Клеї 2210  Процедура 

закупівлі не 

застосовується 

-  

-100,00 

Всього       

-12000,00 

 

 



 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від        30 березня         2015     р.  №   12   . 

 

 

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

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

 

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

                                                                   (прізвище, ініціали)                                                                        (підпис)     

 
 


