
  

 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ , НАУКИ  ТА МОЛОДІ 

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

ОВАДНІВСЬКИЙ   ПРОФЕСІЙНИЙ   ЛІЦЕЙ 

вул. Молодіжна, 43,   с.Овадне, Володимир-Волинський район , Волинська область, 44720  тел./ 

факс (03342) 3-49-09,   92-3-31,   92-2-84 р/р 35428020000327  ГУДКСУ у Волинській  області,  

МФО 803014,  ЗКПО  02540077 Е-mail:opldptnz@ukr.net  

        

  
 

Звіт щодо використання публічних коштів  

Оваднівським професійним ліцеєм  протягом 2017року. 

  

Оваднівський професійний ліцей здійснив такі закупівлі через систему «Prozorro»: 

 

1.Електрична енергія – 470000 грн. 

2.Пара, гаряча вода та пов»язана продукція -1224530 грн. 

3.Природній газ – 1900 грн. 

4.Розподіл та постачання природного газу -20000 грн. 

5.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації –2479 грн.32 

коп. 

6.Бензин – 30180 грн.50 коп. 

7.Технічне обслуговування і ремонт комп»ютерного обладнання – 7410 грн. 

8.Дизельне паливо – 92133 грн.08 коп. 

9.Транспортне страхування – 3396 грн. 

10.Хлібопродукти – 375 грн.50 коп. 

11.Продукція борошномельно-круп»яної промисловості – 9498 грн. 

12.Кухонне приладдя, товари для дому – 2404 грн. 

13.Мастики, шпаклівки,замазки та розчинники – 10850 грн. 

14.Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї – 3200 грн. 

15.Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності – 14150 грн. 

         16.Фарби – 14882 грн. 

17.Барвники та пігменти – 237 грн. 

18.Освіжувач – 195 грн. 

19.Органічні поверхнево активні речовини – 98 грн 

20.Мило – 41 грн. 

21.Продукція для чищення – 1720 грн. 

22.Клей – 865 грн. 

23.Світильники та освітлювальна арматура – 678 грн. 

24.Електричні лампи розжарення – 3254 грн. 

25.Вилки та розетки – 432 грн. 

26.Електричні проводи – 2587 грн. 

27.Кабелі, дроти та супутня продукція – 1713 грн.25 коп. 

28.Вимикачі світла – 132 грн. 

29.Настільні комп»ютери – 4670 грн. 

30.Комп»ютерне обладнання – 7900 грн. 



31.Контрольні ваги – 2375 грн. 

32.Катриджі зі скобами – 9900грн . 

33.Канцелярські приладдя – 3116грн.50 коп. 

34.Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та 

матеріали;освітлювальне                устаткування – 40 грн. 

35.Ізоляційна стрічка – 184 грн.50 коп. 

36.Друкована продукція з елементами захисту – 2067 грн.04 коп. 

37.Бланки – 306 грн. 

38.Паперові чи картонні реєстраційні журнали – 2292 грн.42 коп. 

39.Газети, періодичні видання і журнали( електронна версія газети) – 6167 грн. 

40.Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і літературних творів – 

1600 грн. 

41.Друкована продукція на замовлення – 946 грн. 

42.Гідроксиди та виготовлення пігментів – 600 грн. 

43.Кутові профілі – 2550 грн. 

44.Водопровідні крани – 1536 грн. 

45.Шланги – 1578 грн. 

46.Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі – 135 грн. 

47.Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої – 114 грн. 

48.Конструкційні матеріали – 7469 грн. 

49.Плити, листи, стрічки та фольга, пов»язані з конструкційними матеріалами – 2124 

грн. 

50.Абразивні вироби -1230 грн. 

51.Пластмасові вироби – 12 грн.50 коп. 

52.Синтетичне моноволокно – 37 грн. 

53.Поліетиленові мішки та пакети для сміття – 66 грн. 

      54.Контейнери та урни для відходів і сміття – 3000 грн. 

55.Туалетний папір, рушники,носові хустинки – 44 грн. 

56.Скловолокно – 1260 грн. 

57.Синтетичні нитки – 60 грн. 

58.Харчова плівка – 68 грн. 

59.Дерев»яні конструкційні матеріали різні – 8933 грн. 

60.Мінеральні добавки – 1785 грн. 

61.Послуги,пов»язані з виробництвом сільськогосподарської продукції – 159588 грн. 

62.Послуги із забезпечення громадської безпеки,охорони правопорядку та 

громадського порядку – 21 грн. 

63.Комплексні інженерні послуги – 1932 грн.47 коп. 

64.Послуги пов»язані з базами даних – 1730грн.10коп. 

65.Юридичні послуги – 2300 грн. 

66.Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів – 1540 грн. 

67.Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів – 8027грн.31 коп. 

68.Механічні запасні частини – 10831 грн. 

69.Транспортне обладнання та допоміжне обладнання до нього – 24 грн.20 коп. 

70.Частини та приладдя до транспортних засобів – 292 грн.50 коп. 

71.Кріпильні деталі з наріззю – 2558 грн. 

72.Кріпильні деталі без нарізі – 385 грн. 



73.Навісні та врізні замки різні – 786 грн. 

74.Замки ключі та петлі – 2390 грн. 

75.Пшениця яра «Тюбалт»-23800 грн. 

76.Горох посівний «Готівський»-49000 грн. 

77.Рукавиці робочі – 125 грн. 

78.Гумові прокладки – 15 грн.84 коп. 

79.Різальні інструменти – 219 грн.50 коп. 

80.Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані – 1350 грн. 

81.Вушні бирки для великої рогатої худоби родини бикових - 335 грн. 

82.Настільні ігри та інвентар – 905 грн. 

83.Мастильні оливи та мастильні матеріали – 9981 грн. 

84.Свічки запалювання – 2447 грн.61 коп. 

85.Свердла – 714 грн. 

86.Насоси та компресори – 1320 грн. 

87.Вікна, двері та супутні вироби – 28573 грн. 

88.Меблі різні – 6500 грн. 

89.Офісні меблі – 1600 грн. 

90.Матраци – 4800 грн. 

91.Килимові покриття, килимки та килими – 2125 грн. 

92.Частини та приладдя до металообробних верстатів – 35 грн.50 коп. 

93. Оливні, бензинові та повітрозабірні фільтри – 638 грн. 

94.Послуги зберігання та складування – 1511 грн.20 коп. 

95.Послуги з автомобільних перевезень – 8519 грн. 

96.Послуги з технічних випробувань, аналізу та консультування – 130 грн.79 коп. 

97.Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні – 57 грн. 

98.Фармацевтична продукція – 7600 грн. 

99.Томатний соус – 1082 грн. 

100.Макаронні вироби – 881 грн.50 коп. 

101.Яйця – 1362 грн. 

102.Згущене молоко – 2336 грн. 

103.Олії - 2127 грн. 

104.Дріжджі – 340 грн.25 коп. 

105.Чай – 1849 грн. 

106.Перець – 493 грн. 

107.Вершкове масло – 5466 грн. 

108.Овочі, фрукти та горіхи – 2000 грн. 

109.Цукор – 1036 грн. 

110.Кам»яна сіль – 272 грн. 

111.Свинина – 380 грн. 

112.Капуста качанна – 900 грн. 

113. Морожена риба – 4188 грн.56 коп. 

114.М»ясопродукти – 4180 грн. 

   

 

Директор       В.РОЛЮК 

Головний бухгалтер       С.МАТВЕЙЧУК 


