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Допомога дітям-сиротам на придбання одягу 2282 15151,25

п'ятнадцять тис. 

сто п'ятдесят одна 

грн 25 коп

Допомога на харчування дітей- сиріт 2282 426500,00

чотириста 

двадцять шість 

тис. п'ятсот грн 

00 коп

січень 2018

Вивезення рідких відходів (послуги асобочки) 
90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і 

септиків
2282 32300,00

тридцять три тис. 

п'ятсот грн 00 коп

допорогова 

закупівля
березень 2018

Послуги з вивезення побутових відходів та 

оренди контейнерів
90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 2282 8494,20

вісім тис. 

чотириста 

девяносто чотири 

грн 20 коп

звіт про 

укладений 

договір

січень 2018

Технічне обслуговування обладнання і ведення 

цілодобового спостереження за установками 

пожежної автоматики об'єкта по вул. Ушакова, 

10, вул. Косачів, 6б

79710000-4 Охоронні послуги 2282 7200,00
сім тис. двісті грн 

00 коп

звіт про 

укладений 

договір

січень 2018

Оновлення комп'ютерних програм "Парус", 

послуги з надання програмного застосуваня 

комп'ютерна програма "Система управліня 

бюджетною установою"

72250000-2 — Послуги, пов’язані із системами та 

підтримкою
2282 10000,00

десять тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Технічне обслуговування лічильників, систем 

пожежної сигналізації

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

2282 5910,96
п'ять тис. вісімсот 

грн 00 коп

звіт про 

укладений 

договір

січень 2018

Послуги телефонного зв'язку
64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних
2282 5400,00

п'ять тис. 

чотириста грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Телекомунікаційні послуги 72410000-7 Послуги провайдерів 2282 7800,00
сім тис. вісімсот 

грн 00 коп

звіт про 

укладений 

договір

січень 2018

Друк оголошень 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги 2282 10000,00
десять тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Додаток до річного плану закупівель

КЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради 13552505 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

3



Касове обслуговування 66110000-4 Банківські послуги 2282 700,00 сімсот грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Заправка та відновлення лазерного катриджа, 

ремонт компютерної техніки

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп’ютерів
2282 16406,30

шістнадцять тис. 

чотириста шість 

грн 30 коп

допорогова 

закупівля
май.18

Послуги страхування 66510000-8 Страхові послуги 2282 5000,00
п'ять тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Доставка періодичних видань 79980000-7 Послуги з передплати друкованих видань 2282 750,00
сімсот п'ятдесят 

грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Участь в семінарах, нарадах
80510000-2 Послуги у сфері проесійної підготовки 

спеціалістів
2282 10001,21

десять тис. одна 

грн 21 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Послуги з обслуговування обладнання 

хімводопідготовки котельні по вул. Ушакова, 

10

 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
2282 6262,33

шість тис. двісті 

шістдесят дві грн. 

33 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Експлуатація складових газорозпридільної 

системи

 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки
2282 2000,00

дві тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Транспортування газу магістральними 

трубопроводами
60300000-1: Послуги з транспортування трубопроводами 2282 5000,00

пять тис. грн. 00 

коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Навчання на кваліфікаційну групу (з охорони 

праці)

80550000- 4 Послуги з професійної підготовки у сфері 

безпеки
2282 10000,00

десять тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Оновлення "М.Е.Doc"
48310000-4  Пакети програмного забезпечення для 

створення документів
2282 2500,00

дві тис. п'ятсот 

грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Сервісне обслуговування теплового лічильника

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

2282 1400,00

одна 

тис.чотириста 

грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Про встановлення відповідності якості 

підготовки фахівців 
80320000-3 Послуги у сфері медичної освіти 2282 19153,62

дев'ятнадцять тис. 

сто п'ятдесят три 

грн 62 коп

Звіт про 

укладений 

договір

червень 2018



Послуги з електронно-цифрового підпису 72310000-1 - Послуги з обробки даних 2282 1200,00
одна тис. двісті 

грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

березень 2018

Послуги веб-хостингу 72410000-7 Послуги провайдерів 2282 3108,00
три тис.сто вісім 

грн.00 коп.

Звіт про 

укладений 

договір

березень 2018

Послуги з супроводу програмного забезпечення 

"облік ммедичних кадрів України" 

72260000-5 Послуги пов'язані з програмним 

забезпеченням 
2282 700,00

сімсот грн. 00 

коп. 

без 

застосування 

електронної 

системи

березень 2018

ЄДЕБО 

80210000-9 Послуги у сфері середньої технічної та 

професійної освіти 2282 8000,00
вісім тис. грн 00 

коп

Звіт про 

укладений 

договір

березень 2018

оренда навчальних кімнат

70330000-3 Послуги з управління нерухомістю, надавані 

на платній основі чи на договірних засадах

2282 73146,38

сімдесят три тис. 

сто сорок шість 

грн 38 коп

Звіт про 

укладений 

договір

вересень 2018

сертифікати, ліцензії

97130000-4 Юридичні послуги, пов’язані з оформленням 

і засвідченням документів

2282 6000,00
шість тис. грн 00 

коп

Звіт про 

укладений 

договір

березень 2018

обробка вогнетривким розчином дерев'яних 

конструкцій горищ будівель коледжу гаража та 

гуртожитку

75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб 2282 90000,00
дев'яносто тис. 

грн 00 коп

допорогова 

закупівля
травень 2018

студентські квитки, атестати, дипломи, додаток 

до диплому

22450000-5 Друкована продукція з елементами захисту 2282 13500,00
тринадцять тис. 

п'ятсот грн 00 коп

допорогова 

закупівля
травень 2018

реєстраційні журнали, залікові книжки, 

блокноти

22810000-1  Паперові чи картонні реєстраційні журнали
2282 9000,00

дев'ять тис.грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
вересень 2018

бланки "особовий рахунок", подорожній лист, 

22820000-4  Бланки 2282 9500,00
дев'ять тис. 

п'ятсот грн 00 коп

допорогова 

закупівля
травень 2018

Стенди 39150000-8 Меблі та приспособи різні 2282 2990,00

дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

вересень 2018

теки, швидкозшивачі, папки на завязках 22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя 2282 2999,00

дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять 

грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

вересень 2018

папір офісний А4, ручки, стрижень масляний, 

олівець, гумка, штампельна краска, біндер, 

скріпки, степлер, скоби, діркопробивач, 

коректор-олівець, точила, файли, маркер, 

клейка стрічка, поштові конверти, теки-

реєстратори

30190000-7  Офісне устаткування та приладдя різне 2282 20000,00
двадцять тис. грн 

00 коп

допорогова 

закупівля
серпень 2018



Клей-олівець, клей ПВА 24910000-6 Клеї 2282 300,00 триста грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

серпень 2018

Періодичні видання
22200000-2  Газети, періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали
2282 6873,75

шість тис.вісімсот 

сімдесят три грн 

75 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Печатка, штамп 30190000-7  Офісне устаткування та приладдя різне 2282 1410,00

одна тис. 

чотириста десять 

грн. 00 коп.

звіт про 

укладений 

договір

червень 2018

Електрична плита 39710000-2 - Електричні побутові прилади 2282 480,00

чотиста 

вісімдесят вісім 

грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

червень 2018

Тонр, фотобарабан, катридж
30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку
2282 10500,00

десять тис.п'ятсот 

грн. 00 крп. 

допорогова 

закупівля
червень 2018

Бензин А95  09130000-9  Нафта і дистиляти 2282 92460,00

дев'яносто дві 

тис. чотириста 

шістдесят грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Масло 09210000-4 Мастильні засоби 2282 7000,00
сім тис. грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Запасні частини до автомобіля

34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових автомобілів

2282 5000,00 п'ять тис. 00 коп
допорогова 

закупівля
лютий 2018

Туалетний папір, рушник паперовий, серветка 

універсальна

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники 

для рук і серветки
2282 1000,00

одна тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Очисник для кухні, очисник для скла, очисник 

для туалету пральний порошок
39830000-9  Продукція для чищення 2282 2999,00

дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять 

грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Цвяхи, саморізи, скоба пряма 44110000-4 Конструкційні матеріали 2282 900,00
дев'ятсот  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Замок навісний, замок врізний, циліндр 44520000-1 Замки, ключі та петлі 2282 2900,00
дві тис. девясот 

грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018



Мішок для сміття 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття 2282 900,00
дев'ятсот грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Лампочка 75Вт, Лампочка люмінісцентна 31510000-4 Електричні лампи розжарення 2282

2992,00

дві тисячі 

дев'ятсот 

дев'яносто дві 

тис. грн 00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Олійні та водяні фарби, емаль 44810000-1 Фарби 2282
5000,00

п'ять тис. грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
травень 2018

Зміщувач, запчастини для зміщувача, шланг 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні 2282

2990,00
дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Розчинник, шпаклівка, грунтівка 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники 2282

2997,00
дві тис.девятсот 

дев'яносто сім грн 

00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Крейда, вапно 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда 2282
1000,00

одна тис.  грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
травень 2018

Хлорне вапно 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини  2282

2000,00
дві тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

квітень 2018

Одноразовий посуд
39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування

2282 2000,00
дві тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

лютий 2018

Мило господарське, мило рідке 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи 2282 1000,00
одна тис.  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Губка господарча, віник, відро будівельне, 

совок, валік малярний, ручка для валіка, 

шпатель, щітка

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування 

2282 2990,00
дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Пальчатки 18140000-2 Аксесуари до робочого одягу

2282

1000,00
одна тис.  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Стартер, автомат
 31530000-0 - Частини до світильників та 

освітлювального обладнання

2282

1000,00
одна тис.  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018



Вимикач, розетка
31210000-1 Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл

2282

1000,00
одна тис.  грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Стрічка ізоляційна, стрічка ущільнююча 31650000-7 Ізоляційне приладдя

2282

400,00
чотириста грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Цемент, клейдля плитки  44110000-4 Конструкційні матеріали 

2282

600,00
шістсот грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Свердло по бетону, диск врізний по бетону 44510000-8 Знаряддя

2282

400,00
чотириста грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Леска для газонокосарки 19720000-9 Синтетичні волокна

2282

400,00
чотириста грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Металева конструкція (стоянка для 

велосипедів) 
44210000-5 Конструкції та їх частини 2282 2000,00

дві тис. грн 00 

коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Поштова скринька 44420000-0 Будівельні товари

2282

400,00
чотириста грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Виготовлення візиток, виготовлення 

сертифікатів, виготовлення банерного постеру, 

виготовлення титулок

79810000-5 Друкарські послуги 2282 1567,00

одна тис. п'ятсот 

шістдесят сім грн 

00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

травень 2018

Принтери, комп.миші, комплектуючі комп. 30230000-0  Комп’ютерне обладнання 2282

51968,00

пятдесят одна 

тис. девятсот 

шістдесят вісім 

грн 00 коп

допорогова 

закупівля
березень 2018

Лікарські засоби 33690000-3 Лікарські засоби різні
2282 20000,00

двадцять тис. грн 

00 коп

допорогова 

закупівля
серпень 2018

Хліб, батон, булочки ,тістечка 

(заварне,пеньочок), несолодкі пироги(сосиска в 

тісті, піца)

15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні 

та кондитерські вироби

2282 105000,00
сто п'ять тис. грн 

00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Печиво, сухарики

15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних 

і кондитерських виробів

2282 91111,75

дев'яносто одна 

тис. сто 

одинадцять грн 

75 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Шоколад, цукерки

15840000-8 Како, шоколад та цукрові кондитерські 

вироби
2282 65000,00

шістдесят п'ять 

тис. грн 00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018



Кава, чай
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція 2282 55000,00

п'ятдесят тис. грн 

00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

мінеральна вода, негазована, 

15980000-1 Безалкогольні напої 2282 48465,60

сорок вісім тис. 

чотириста 

шістдесят п'ять 

грн 60 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Йогурти 15550000-8 - Молочні продукти різні 2282 6534,40

шість тис.п'ятсот 

тридцять чотири 

грн 00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

соки 15320000-7 Фруктові та овочеві соки

2282 45691,98

сорок п'ять тис. 

шістсот 

дев'яносто 

однагрн 00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

ковбасні вироби
15130000-8 М'ясопродукти 2282 75000,00

сімдесят п'ять 

тис. грн 00 коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

сирні продукти

15540000-5 Сирні продукти 2282 3196,27

три тис. сто 

дев'яносто шість 

27коп

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Макаронні вироби 15850000-1 Макаронні вироби 2282 10000,00 десять тис. 00 коп
допорогова 

закупівля
лютий 2018

масло вершкове
15530000-2 Вершкове масло 2282 5000,00

п'ятнадцять тис. 

грн

допорогова 

закупівля
лютий 2018

Послуги з централізованого опалення 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 2282 174700,00

сто сімдесят 

чотири тис. 

сімсот грн 00 коп

Звіт про 

укладений 

договір

січень 2018

Водопостачання та водовідведення 65110000-7  Розподіл води 2282 39000,00
тридцять дев'ять 

тис. грн 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

січень 2018

Муляжі, фантоми для навчальних цілей (учбові 

моделі)

35112100-3 Тренувальні манекени для відпрацювання 

аварійних ситуацій
3210 50000,00

п'ятдесят тис. грн 

00 коп

допорогова 

закупівля
серпень 2018

Принтер

30230000-0  Комп’ютерне обладнання

3210 9145,00

дев'ять тис. сто 

сорок п'ять грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
червень 2018

Інтерактивний комплекс 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання 3210 30855,00

тридцять тис. 

вісімсот п'ятдесят 

п'ять грн 00 коп

допорогова 

закупівля
червень 2018

Дерев'яний стіл масажний
33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного 

призначення різні
2282 5000,00

пять тис. грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
жовтень 2018

Комп'ютер
30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина)
2282 27000,00

двадцять сім тис. 

грн 00 коп

допорогова 

закупівля
вересень 2018

Вермішель ш/п 15850000-1 Макаронні вироби 2282 10000,00
десять тис. 00 

грн.

допорогова 

закупівля
серпень 2018



Мапа України 22114000-2 Словники, мапи, нотні збірки та інші книги 2282 900,00
дев'ятсот грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

простирадла 39510000-0 Вироби домашнього текстилю 2282 2990,00 грн.

дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Плівка (маска) – клапан одноразова для ШВЛ

Сантиметрова стрічка

Вата медична 100 г.

Марля медична вибілена нестерильна в рулонах 

5 м.

Бинт широкий 7м./14 см.

Бинт вузький 5 м./10 см.

Маска марлева  медична 

Рукавички

Системи

шприц 1.0

шприц 2.0

шприц 5.0

шприц 10.0

шприц 20.0

пластир медичний 2,5 см./5 м.

Скальпель№11

33140000-3 Медичні матеріали 2282 4000,00
чотири тис. грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Ножиці хірургічні прямі (гостротупокінцеві)

Апарат Боброва

Штатив для тривалих в/вливань на трьох 

опорах

Штатив для пробірки 12*150

Халат хірургічний 

Ванна дитяча

Термометр для ванни

Штатив для пробірок П-10

Тонометр

 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного 

призначення різні
2282 4 300,00

чотири тис. 

триста грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Послуги з виготовлення стендів 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком 2282 2950,00 грн.

дві тис. дев'ятсот 

п'ятдесят грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Халат, фартух 18110000-3 Формений одяг 2282 2990,00 грн.

дві тис. дев'ятсот 

дев'яносто грн 00 

коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018



Батарейка 31410000-3 Гальванічні елементи 2282 28,00 грн.
двадцять вісім 

грн.00коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Ваги (кантер) 38310000-1 Високоточні терези 2282 73,00 грн. 
сімдесят три грн 

00 коп

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Вогнегасна обробка дерев'яних конструкцій 

горищних приміщень Новоград-Волинського 

медичного коледжу

77220000-8 Послуги з просочування деревини 2282 42000,00 грн.
сорок дві тис. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Анкер, зсув, цвяхи 44530000-4 Кріпильні деталі 2282 1226,55

одна тис. двісті 

двадцять шість 

грн. 55 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Очисник для кухні 

Очисник для туалету 

Пральний порошок 

Відбілювач

39830000-9 Продукція для чищення 2282 7000,00
сім тис. грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Ремонт мультимедійного проектора з заміною 

матриці проектора

50340000-0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування аудіовізуального та оптичного 

обладнання

2282 2900,00 грн.
дві тис. дев'ятсот 

грн 00 коп 

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Принтер, ламінатор 30230000-0 Комп’ютерне обладнання 2282 10800,00

десять тис. 

вісімсот грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Ноутбук

30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 2282 7150,00

сім тис. сто 

п'ятдесят грн 00 

коп

допорогова 

закупівля
листопад 2018

папір, плівка для ламінування, файли, скоби, 

степлер, скріпки, олівці, ручки, біндер.
30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 2282 22050,00

двадцять дві тис. 

п'ятдесят грн 00 

коп 

допорогова 

закупівля
листопад 2018

Ектрочайники 39710000-2 - Електричні побутові прилади 2282 2400,00
дві тис. чотириста 

грн. 00 коп.

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Мережевий фільтр 39710000-2 Електричні побутові прилади 2282 95,00 п'ятсот

без 

застосування 

електронної 

системи

листопад 2018

Реконструкція (утеплення ) фасаду гуртожитку
3210 150000,00

сто п'ятдесят тис. 

грн 00 коп

допорогова 

закупівля
серпень 2018

2134970,30

Два млн.сто 

тридцять тис. 

чотириста 

сімдесят грн 30 

коп
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