
Додаток до Річного плану закупівель 
на 2015 рік

КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня № 14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана" 02003681
(найменування замовника, код за ЄДР110У)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

13.92.1 Вироби текстильні готові для 
домашнього господарства (13.92.11-90.00 
Ковдри та дорожні пледи (крім електричних 
ковдр), з текстильних матеріалів (крім 
виготовлених з вовни чи тонкого волосу тварин, 
із синтетичних волокон) 13.92.12-53.00 Білизна 
постільна, бавовняна (крім трикотажної)

2210 21360,80 грн. 
(двадцять 

одна тисяча 
триста 

шістдесят 
грн.80 коп.) Натуральна форма 

Довідка №3 від 
26.03.2015р.

13.92.1 Вироби текстильні готові для 
домашнього господарства (13.92.12-55.00 
Білизна постільна, з льону чи рами (крім 
трикотажної)

2210 1700,00 грн. 
(одна тисяча 
сімсот грн.00 

коп.)
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші (13.92.29- 
53.00 Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 
витирання пороху й подібні вироби для 
прибирання, з нетканого текстилю

2210 2900,00 грн. 
(дві тисячі 
дев’ятсот 

грн.00 коп.)

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші (13.92.24- 
99.00 Речі постільні, заповнені іншими, ніж пір’я 
чи пух, матеріалами (зокрема стьобані ковдри 
та перини, диванні подушки, пуфи, подушки), 
крім матраців, спальних мішків)

2210 2041,60 грн. 
(дві тисячі 
сорок одна 
грн.60 коп.) Натуральна форма 

Довідка №3 від 
26.03.2015р.

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та 
інший одяг, аксесуари та деталі одягу, 
трикотажні (14.19.13-00.00 Рукавички,рукавиці 
та мітенки,трикотажні)

2210 465,60 грн. 
(чотириста 
шістдесят 

п’ять грн.60 
коп.)

17.12.1 Папір газетний, папір ручного 
виготовляння та інший некрейдований папір, 
або картон для графічних цілей (17.12.14-39.00 
Папір і картон графічний: з часткою волокон, 
одержаних механічним способом, не більше ніж 
10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не 
більше від 150 г/м2, в аркушах)

2210 8467,50 грн. 
(вісім тисяч 
чотириста 

шістдесят сім 
грн 50 коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13- 
13.00 Журнали реєстраційні,бухгалтерські книги, 
книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи 
картонні;17.23.13-50.00 Швидкозшивачі, папки 
та папки на "справи", паперові чи картонні (крім 
книжкових обкладинок); 17.23.12-30.00 Конверти 
паперові чи картоні)

2210 19600,00 грн. 
(дев’ятнадцять 
тисяч шістсот 

грн.00 коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (17.23.13- 
13.00 Журнали реєстраційні,бухгалтерські книги, 
книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи 
картонні; і)

2210 4782,40 грн. 
(чотири тисячі 

сімсот 
вісімдесят дві 

грн.40 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.Довідка №7 
від 24.06.2015р.



18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (18.12.13 
(00.00 Друкування щоденних і періодичних 
видань, ЯКІ виходять менше чотирьох разів на 
тиждень)

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (18.12.19 
90.00 Друкування іншої друкованоїпродукції)

/? Л 0Л ПаЛИВО рідинне та газ; оливи мастильні 
І (19.20.21 - 00.00 Бензин моторний 
(газолін),зокрема авіаційний бензин)

М 9-20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
1(19.20.21 - 00.00 Бензин моторний 
(газолін),зокрема авіаційний бензин)

ї ї 9’20; 2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
1(19.20.21 - 00.00 Бензин моторний 
(газолін),зокрема авіаційний бензин)

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 
(20.30.11-50.00 Фарби та лаки на основі 

[акрилових і вінілових полімерів, дисперговані чи 
розчинені у водному середовищі(зокремаемалі 
'та політури^
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 

1(20.30.11-50.00 Фарби та лаки на основі 
акрилових і вінілових полімерів, дисперговані чи 
розчинені у водному середовищі(зокремаемалі
та політури)____________

І20.30.2 Фарби та лаки, інші; сикативи готові 
1(20.30.22-55.00 Шпаклівки малярські)

576,40 грн. 
(п'ятсот 

сімдесят шість | 
грн.40 коп.)

7926,53 грн. 
(сім тисяч 
дев’ятсот 
двадцять 

шість грн.53 
коп.)

2210

2210

37110.00 грн. 
(тридцять сім

тисяч сто 
десять грн.00 

коп.;
10150.00 грн. 
(десять тисяч 
сто пя’тдесят
грн.00 коп.)

10350.00 грн 
(десять тисяч

триста 
пя’тдесят 

грн.00 коп.
10112.00 грн. 
(десять тисяч

сто 
дванадцять 
грн.00 коп.)

2210

2210

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення (20.41.31-20.00 Мило та органічні 
поаерхнево-активні вироби у формі 

Ібрусків,брикетів або фігурних 
виробів,н.в.і.у.;20.41.32-50.00 Засобимийні та 
засоби для чищення,з умістом або без умісту 
мила, розфасовані для роздрібної торгівлі 
(зокрема допоміжні мийні засоби),крім тих, що їх 
використовують як мило, та поверхнево- 
активних засобів.)__________
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення (20.41.31-20.00 Мило та органічні 
поаерхнево-активні вироби у формі 

Ібрусків,брикетів або фігурних виробів,н.в.і.у.)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення (20.41.31-20.00 Мило та органічні 

Іпоаерхнєво-активні вироби у формі 
Ібрусків,брикетів або фігурних 
виробів,н.в.і.у.;20.41.32-50.00 Засобимийні та 
засоби для чищення,з умістом або без умісту 

Імила, розфасовані для роздрібної торгівлі 
(зокрема допоміжні мийні засоби),крім тих, що їх 

І використовують як мило, та поверхнево- 
активних засобів.)

22.19.3 Труби, трубки та шланги з 2210
І вулканізованої ґуми (крім виготовлених з 
твердої ґуми) (22.19.30-57.00 Шланги ґумові,

2210

164,67 грн. 
(сто шістдесят 
чотири грн.67 

коп.)

1025,00 грн 
(одна тисяча 

двадцять п’ять 
грн.00 коп.) 

4~1248,70 грн.
( сорок одна 
тисяча двісті 
сорок вісім 
грн.70 коп.)

9689,50 грн 
( дев’ять тисяч 

шістсот 
вісімдесят 

дев’ять грн.50

16637,00 грн. 
(шістнадцять 
тисяч шістсот 
тридцять сім 
грн.00 коп.)

100,00 грн. 
(сто грн.00 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка №5 від 

27.05.2015р.

Ктза  2014 р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.

Ктза  2014 р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.

Ктза  2014 р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

ті по ->т



22.19.2 Ґума невулканізована та вироби з не ї 
ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 
формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок 
стрижнів і профілів (22.19.20-30.00 Форми та 
вироби з невулканізованої ґуми, зокрема 
стрижні, труби, профілі, диски та кільця (крім 

[стрічок протекторних для відновлення шин) 
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; 

(ґума тверда; вироби з твердої ґуми (22.19.72- 
00.00 Покриви на підлогу та килимки з 

І вулканізованої гуми (крім виготовлених з 
поруватої гуми;22.19.73-79.00 Ґума тверда, 
відходи, скрап і порошок твердої ґуми та вироби 
з твердої ґуми)

22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; 
ґума тверда; вироби з твердої ґуми (22.19.72- 
00.00 Покриви на підлогу та килимки з 

І вулканізованої гуми (крім виготовлених з
поруватої гуми))___________
22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; 

Ілінолеум і покриви на підлогу, тверді не 
пластикові (22.23.12-90.00 Біде, унітази, зливні 
бачки й подібні санітарно-технічні вироби, 
пластмасові (крім ванн, душових, раковин і 

[умивальників, сидінь і накривок до унітазів 
122.22.1 Тара пластмасова(22.22.19-90.00 
ІВироби пластмасові для транспортуваннята 
пакування товарів,інші)

22.29.2 Вироби пластмасові інші 
н.в.і.у.(22.29.22-30.00 Пластини, листи, плівка, 
фольга, стрічка та інші пласкі пластмасові 
Форми самосклеювальні, з подальшим 

[обробленням, обробленням поверхні чи 
надання форми внаслідок нарізання, крім 
згорнених у рулони, завширшки не більше ніж 

І20 см, прямокутних і квадратних

22.29.2 Вироби пластмасові інші, 
|н.в.і.у.(22.29.23-90.00 Предмети господарської 
призначеності та предмети для туалету з 

[пластмас,н.в.і.у.)

І22.29.2 Вироби пластмасові інші,
Ін.в.і.у.(22.29.23-90.00 Предмети господарської 
(призначеності та предмети для туалету з 
Іпластмас,н.в.і.у.)

23.20.1 Вироби вогнетривкі (23.20.13-00.00 
Цементи,будівельні розчини,бетони та інші 
подібні суміші вогнетрівки,н.в.і.у.)

123.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні 
1(23.42.10-50.00 Раковини, умивальники, ванни 
та інші санітарно-технічні керамічні вироби, 
н.в.і.у.)

123.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні 
1(23.42.10-50.00 Раковини, умивальники, ванни 
та інші санітарно-технічні керамічні вироби,

25.72.1 Замки та завіси (25.72.12-50.00 Замки 
до дверей будинків (крім циліндрових замків) з 
недорогоцінних металів)

125.72.1 Замки та завіси (25.72.12-50.00 Замки 2210 
до дверей будинків (крім циліндрових замків) з 

І недорогої л нних метяпів)__________________

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

2210

1053,00 грн. 
(одна тисяча 
п’ятдесят три 
грн.00 коп.)

4494,00 грн. 
(чотири тисячі 

чотириста 
дев’яносто 

чотири грн.00 
коп.)

16,50 грн. 
(шістнадцять 
грн.50 коп.)

70,00 грн. 
(сімдесят 

грн.00 коп.)

3250.00 грн. 
(три тисячі двісті! 
п'ятдесят грн.00

коп.)

72.00 грн. 
(сімдесят дві 
грн.00 коп.)

280,20 грн.
(двісті 

вісімдесят 
грн.20 коп.) 
396,00 грн.

(триста 
дев’яносто 

шість грн.00 
коп. 

1274,35 грн. 
(одна тисяча 

двісті сімдесяті 
чотири 

грн.35коп.) 
630,60 грн. 

(шістсот 
тридцять 

грн.60 коп.)

450.00 грн. 
(чотириста 
п’ятдесят

1680.00 грн. 
(одна тисяча

шістсот 
вісімдесят 

грн.00 коп
900.00 грн. 
(дев'ятсот 

грн.00 к о п )

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.

Ктза  2014 р.
Натуральна форма 

Довідка №7 від 
24.06.2015р.

Ктза  2014 р.

Ктза  2014 р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.

іатуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.



25.73.3 Інструменти ручні, інші (25.73.30-73.00 | 2210
Інструменти для мулярів,формувальників 

(бетонярів, штукатурів і малярів, інші

25.91.1 Барабани та подібні вмістища зі сталі | 2210
(25.91.12-00.00 Цистерни, бочки, барабани, 
каністри (крім закриваних пайкою чи відбортів- 
кою), ящики та подібні вмістини для будь-яких 
речовин (крім газів), із заліза чи сталі, місткістю 
менше ніж 50 л, не оснащені механічним або 
теплотехнічним устаткованням)

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні | 2210
(25.94.11-23Ґвинти з нержавкої сталі зі шліцом 
та хрестоподібним шліцом)
25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві | 2210
(25.99.12-37.00 Вироби столові, кухонні й 
побутові, із заліза чи сталі, емальовані, інші 
(крім виробів з ливарного чавуну); 22.99.12-

180.00 «Вовна» металева, мочалки для чищення 
кухонного посуду й подушечки для чищення та 
полірування, рукавички й подібні вироби, із 
заліза чи стал і)

125.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві | 2210
(25.99.12-17.00 Вироби столові, кухонні та 
побутові, з ливарного чавуну)

25.00 грн. 
(двадцять

п’ять грн.00 
коп.)

700.00 грн. 
(сімсот грн.00

коп.)

10,00 грн. і 
(десять грн.00 

коп.) 1
719,20 грн. 

(сімсот 
дев’ятнадцять | 

грн.20 коп.)

26.20.4 Частини та приладдя до 
обчислювальних машин (26.20.40-00.00 Частини| 
та приладдя до обчислювальних машин)

2210

79,22 грн. 
(сімдесят 

дев’ять грн.2 2 1 
коп.)

3550,00 грн. 
(три тисячі 

п’ятсот 
п’ятдесят 

грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р. 
Натуральна форма 

Довідка №1 від 
23.02.2015р.

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.

Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.26.51.5 Прилади для контролювання інших 
фізичних характеристик (26.51.52-79.00 
Інструменти для вимірювання чи перевіряння 
тиску, ін ш і)

2210 374,36 грн. 
(триста 

сімдесят 
чотири грн.36 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи 
захисту електричних кіл, на напругу не більше 
ніж 1000 В (27.12.22-30.00 Вимикачі 
автоматичні на напругу не більше ніж 1000 В і 
силу струму не більше ніж 63

2210 110,00 грн. 
(сто десять 
грн.00 коп.)

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (27.32.11-50.00 Проводи 

Іобмоткові ізольовані, інші (зокрема анодовані)

2210 549,00 грн. 
(п’ятсот сорок І 
дев’ять грн.00 | 

коп.)
27.32.1 Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (27.32.11-50.00 Проводи 

Іобмоткові ізольовані, інші (зокрема анодовані)

27.33.1 Пристрої електромонтажні (37.33.12- 
00.00 Патройи до ламп на напругу не більше ніж 
1000 В;37.33.13-10.00 Штепселі та розетки на 

Інапругу не більше ніж 1 кВ для коаксіальних 
кабелів;27.33.14-10.00 Жолоби для проводок, 
профілі та оболонки до електричних кабелів, з 
пластмаси)

2210

2210

390,00 грн.
(триста 

дев’яносто 
грн.00 ко п і
709,50 грн. 

(сімсот дев’ять 
грн.50 коп.)

Натуральна форма 
Довідка № 1 від 

23.02.2015р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.27.33.1 Пристрої електромонтажні (27.33.13- 
110.00 Штепселі та розетки на напругу не більше 
ніж 1 кВ для коасіальних кабелів)

2210 64,00 грн.
( шістдесят 

чотири грн.00 
коп.)

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи дугові (27.40.13-00.00 Лампи 
розжарювання потужністю не більше ніж 200 Вт 
та на напругу більше ніж 100 В, н.в.і.у.)

2210 4427,95 грн. 
( чотири 

тисячі 
чотириста 

двадцять сім 
грн.95 коп.)



27.40.2 Лампи та світильники ( 27.40.22-00.00 
Світильники настільні,торшери та нічники 
електричні)

2210 2720,00 грн. 
(дві тисячі 

сімсот 
двадцять 

грн.00коп.)

27.40.4 Частини ламп і освітлювального 
устатковання (27.40.42-30.00 Частини 
електричних портативних ліхтарів, що працюють 
на сухих батарейках, акумуляторах, магнето)

2210 1001,20 грн. 
(одна тисяча 
одна грн.20 

коп.)

27.90.1 Машини й апаратура електричні 
спеціалізовані (27.90.11-00.00 Машини й 
апаратура електричні спеціалізовані)

2210 1640,00 грн. 
(одна тисяча 
шістсот сорок 

грн.00 коп.)
Натуральна форма 

Довідка №3 від 
26.03.2015р.

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні 
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів (28.14.12-33.00 Крани 
змішувальні до раковин, ванн, біде, резервуарів 
на воду та до подібних пристроїв (крім до 
редукційних, зворотніх, запобіжних чи випускних 
клапанів або до маслогідравлічних чи 
пневматичних силових трансмісій)

2210 3093,0 грн. 
(три тисячі 

дев’яносто три 
грн.00 коп.)

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні 
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів (28.14.12-33.00 Крани 
змішувальні до раковин, ванн, біде, резервуарів 
на воду та до подібних пристроїв (крім до 
редукційних, зворотніх, запобіжних чи випускних 
клапанів або до маслогідравлічних чи 
пневматичних силових трансмісій)

2210 770,00 грн. 
(сімсот 

сімдесят 
грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та 
частини до них (28.23.25-00.00 Частини та 
приладдя до іншої конторської/офісної техніки)

2210 5140,00грн. 
П'ять тисяч 
сто сорок 

грн.00 коп.)

28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та 
фільтрувальні апарати (28.29.12-30.00 
Устатковання й апарати для фільтрування чи 
очищування води)

2210 176,00 грн. 
(сто сімдесят 
шість грн.00 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.
32.50.3 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні 
та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини (32.50.30.-50.99 Меблі 
медичні хірургічні та ветеринарні та їхні частини 
(крім столів і стільців, призначених спеціальнож 
для рентгену), інші

2210 7268,11 грн. 
(сім тисяч 

двісті 
шістдесят 

вісім грн. 11 
коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.
32.91.1 Мітли та щітки (32.91.11-50.00 
Щітки,інші, для прибирання доріг, домашнього 
господарства та догляду за тваринами)

2210 1165,00 грн. 
(одна тисяча 
сто шістдесят 

п’ять грн.00 
коп.)

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та нумерування; 
стрічки до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки (32.99.12-10.00 Ручки кулькові)

2210 43,50 грн. 
(сорок три 
грн.50коп)

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої 
продукції, інші (58.19.19-00.00 Продукція 
друкована, інша )

2210 700,00 грн. 
(сімсот грн.00 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р. Довідка №5 
від 27.05.2015р.

РА ЗО М  П О  К ЕК Н  2210 256 399,39



14.12.3 Одяг робочий, інший (14.12.30-23.00 
Одяг жіночий або дівчачий, інший, з бавовни чи 
хімічних волокон, виробничий чи професійний)

2220 3013,98 грн. 
(три тисячі 
тринадцять 
грн.98 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.
17.12.7 Папір і картон оброблені 
(17.12.73 -35.00 Папір - основакрейдований 
каоліном або іншими неорганічними 
речовинами,для фото.термо-, електрочутливого 
папару,щільністю не більше ніж 150г/м2,з 
часткою волокон,одержаних механічним 
способом, не більше ніж 10 мас. %

2220 1073,60 грн. 
(одна тисяча 
сімдесят три 
грн.60 коп.)

20.11.1 Гази промислові (20.11.11 
70.00 Кисень)

2220 1000 грн. 
(одна тисяча 
грн.00коп.)

20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; 
таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні, 
н.в.і.у. (20.12.21 - 10.00 Барвники дисперсні та 
препарати,виготовлені на їхній основі)

2220 296,00 грн.
(двісті 

дев’яносто 
шість грн.00 

коп.)
20.13.2 Елементи хімічні, н.в.і.у.; кислоти та 
сполуки неорганічні (20.13.24 - 60.00 Оксиди 
бору; борні кіслоти;кислоти неорганічні(крім 
фториду водню)

2220 724,00 грн.
(сімсот 

двадцять 
чотири грн.00 

коп.)
20.13.3 Солі металів галоїдні; гіпохлорити, 
хлорати й перхлорати (20.13.31- 
30.00 Хлориди (крім хлориду амонію))

2220 40002,84 грн. 
(сорок тисяч 

дві грн.84 коп.)

20.14.2 Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні 
галогено-, сульфо-, нітро-чи нітрозопохідні; 
спирти жирні технічні (20.14.22-20.00 Пропанол - 
1 (спирт пропіловий) і пропанол-2 (спирт 
ізопропіловий)

2220 32000,00 грн. 
(тридцять дві 

тисячі 
грн.00коп.)

20.14.5 Сполуки сіркоорганічні та інші органічно- 
неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, 
н.в.і.у. (20.14.51-50.00 Сполуки органічно- 
неорганічні (крім сіркоорганічних сполук)

2220 11063,40 грн. 
(однинадцять 

тисяч 
шістдесят три 

грн.40коп.)

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(деззасоби) (20.20.14-90.00 Засоби 
дезінфекційні,розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати або 
вироби(крім одержаних на основічетвертних 
солей амонію,на основі галогенових 
сполук)20.20.14-50.00 Засоби дезінфекційні на 
основі галогенових сполук,розфасовані для 
роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати 
або вироби20.20.14-30.00 Засоби дезінфеційні 
на основі четвертинних солей 
амонію,розфасовані для роздрібної торгівлі чи 
подані як готові препарати або вироби)

2220 113190,62 грн. 
(сто 

тринадцять 
тисяч сто 

дев’яносто 
грн.62 коп.)

сума з ПДВ

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини (20.59.11-30.00 
Фотопластинки й фотоплівки 
пласкі,сенсибілізовані,неекспоновані, з будь- 
яких матеріалів;плівка для миттєвого друку 
пласка,сенсибілізована,неекспонована(крім як з 
паперу,картону чи тканини); ■

2220 11098,00 грн. 
(одинадцять 

тисяч 
дев’яносто 
вісім грн.00 

коп.)

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (20.59.52- 
10.00 Реагенти діагностичні або лабораторні 
багатоскладові,зокрема папір,просочений чи 
покритий діагностичними чи лабораторними 
реагентами)

2220 4828,00 грн. 
(чотири тисячі 

вісімсот 
двадцять вісім 

грн.00 коп.)



20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (20.59.52- 
10.00 Реагенти діагностичні або лабораторні 
багатоскладові,зокрема папір,просочений чи 
покритий діагностичними чи лабораторними 
реагентами)

2220 4086,00 грн. 
(чотири тисячі 

вісімдесят 
шість грн.00 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка №4 від 

27.04.2015р.
20.60.1 Волокна синтетичні (шовні матеріали) 
(20.60.14-20.00 Мононитка з поліпропілену з 
лінійною щільністю не менше ніж 67 децитексів і 
з поперечним перерізом не більше ніж 1 мм 
(коім еластомірних)

2220 4825,70 грн. 
(чотири тисячі 

вісімсот 
двадцять п’ять 

грн.70 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.

20.60.1 Волокна синтетичні (шовні матеріали) 
(20.60.14-20.00 Мононитка з поліпропілену з 
лінійною щільністю не менше ніж 67 децитексів і 
з поперечним перерізом не більше ніж 1 мм 
(коім еластомірних)

2220 7000,00 грн. 
(сім тисяч 

грн.00 коп.)

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; ( 
21.10.51-00.00 Провітаміни,вітаміни та їхні 
похідні)

2220 28000,00грн. 
(двадцять 
вісім тисяч 
грн.00 коп.)

21.20.1 Ліки
(21.20.13-40.00 Ліки, зумістом алкалоїдів або 
їхніх похідних, розфасовані для роздрібної 
торгівл, 21.20.13-80.00 Ліки, інші, зі змішаних чи 
незмішаних препаратів, розфасовані для 
роздрібної торгівлі, н.в.і.у.і)

2220 99998,00 грн. 
(дев’яносто 

дев’ять тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 
вісім грн.00 

коп.)

21.20.1 Ліки
(21.20.13-40.00 Ліки, зумістом алкалоїдів або 
їхніх похідних, розфасовані для роздрібної 
торгівл)

2220 20000,00 грн.
(двадцять 

тисяч грн.00 
коп.)

Додаткові кошти 
Довідка №2 від 

13.03.2015 р.
22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; 
ґума тверда; вироби з твердої ґуми (22.19.71- 
80.00 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 
ґумові (крім оболонкових контрацеп-тивів, сосок, 
накладок для сосків і подібних виробів для 
новонароджених)

2220 30000,00 грн. 
(тридцять 
тисяч три 

грн.00 коп.)

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у. (2.29.29- 
10.00 Вироби, інші, з пластмаси чи інших 
матеріалів)

2220 7895,00 грн. 
(сім тисяч 
вісімсот 

дев’яносто 
п’ять грн.00 

коп.)

28.25.1Теплообмінники; установки для 
кондиціювання повітря непобутові, непобутове 
холодильне та морозильне (28.25.13-90.00 
Устатковання холодильне та морозильне, інш е )

2220 1953,80 грн. 
(одна тисяча 

дев’ятсот 
п’ятдесят три 

грн.80 коп.)
Натуральна форма 

Довідка №3 від 
26.03.2015р.

23.19.2 Скло технічне та інше скло (23.19.23- 
30.00 Посуд лабораторний, гігієнічний або 
фармацевтичний скляний, поградуйованиий або 
не поградуйованийО

2220 120,00 грн. 
(сто двадцять 

грн.00 коп.)

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні 
та стоматологічні (шприци) (32.50.13-11.00 
Шприци, з голками чи без голок,призначені для 
використування в медицині,хірургії,стоматології 
чи ветеринарії,32.50.13 -17.00 Голки, катетери, 
зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і 
голок для накладання швів), призначені для 
використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії)

2220 26843,38 грн. 
(двадцять 

шість тисяч 
вісімсот сорок 

три грн 38 
коп.)



І32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічнії 
та стоматологічні (32.50.13-79.00 Інструменти 
та прилади, інші)

2220

32.50.4 Окуляри, лінзи та їхні частини (32.50.41- 
30.00 Лінзи контактні)

2220

3208,80 грн. 
(три тисячі 
двісті вісім 
грн.80 коп.)

32.50.5 Вироби медичної та хірургічної 
призначеності, інші (32.50.50-30.00 Кетгут 
хірургічний стерильний; подібні стерильні 
хірургічні перев’язувальні, шовні та стерильні 
адгезивні тканини, використовувані в хірургії для 

(закривання ран;стерильна ламінарія та 
стерильні тампони з ламінарії; засоби 

Іабсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 
стоматологічні стерильні)

32.99.1 Убори неголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі для 

(датування, опечатування та нумерування;
І стрічки до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки (32.99.11-50.00 Убори наголовні 
захисні )

ІРАЗОМ ПО КЕКВ 2220 медикаменти"
101.11.7 Овочі бобові сушені (01 11 75- 
(00.00 Горох сушений)

01.13.1 Овочі листкові 
І (01.13.12-00.00 Капуста)

2220

50499,16 грн. 
(п’ятдесят 

тисяч 
чотириста 

дев’яносто 
дев’ять грн. 16 
 коп.)

2220

2230

20000,00 грн. 
(двадцять 

тисяч грн.00 
коп.)

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні (01.13.41-00.00 Морковь; 01.13.43- 
00.00 Цибуля)

2230

2230
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим | 
умістом крохмалю та інуліну (01.13.51-00.00 
Картопля)

2043,70 грн. 
(дві тисячі 
сорок три 

грн.70 коп.)

524 763,98
1300.00 грн 

(одна тисяча 
триста грн. 00

9300,00грн 
(дев’ять тисяч 
триста грн.00 

коп.)

7300.00 грн 
(сім тисяч

триста грн.00
-КПП )

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі 
(01.47.21-00.00 Яйця курячі у шкарлупі,свіжі)

10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби, свиней, 
(овець, кіз, коней та інших тварин родини 
конячих, свіже чи охолоджене (10.11.11-90.00 
Яловичина та телятина,свіжа чи охолоджена у 

[відрубах)

(10.12.1 М ясо свійської птиці, свіже чи 
охолоджене (10.12.10-10.00 Тушки курей,свіжі 
чи охолоджені)

10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса, 
м ясних субпродуктів чи крові (10.13.15-85.00 

(М ясо чи субпродукти великої рогатої худоби, 
готові чи законсервовані, крім ковбас або 
подібних виробів, готових гомогенізованих
продуктів, готових продуктів з печінки та готових 

(страв) '

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена (10.20.13-30.00 Риба морська ціла 
заморожена; 10.20.11-00.00 Філе рибне, інше 

(м ясо риб (перероблене на фарш чи не 
перероблене),^свіже чи охолоджене)

2230

2230

9100.00 грн. 
(дев’ять тисяч

сто грн 00 
коп.)

10000.00 грн. 
(десять тисяч
грн.00 коп.)

2230

2230

2230

2230

10600,00 грн. 
(десять тисяч 

шістсот грн. 00 
коп.)

70600,00грн.
( сімдесят 

тисяч шістсот 
грн.00 коп.) 

14000,00грн 
( чотирнадцять 

тисяч грн.00 
коп.)

73100,00 грн. 
(сімдесят три 

тисячі сто грн. 
00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.



10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована 
іншим способом; ікра осетрових та замінники 
ікри (10.20.25-30.00 Сардина, сардинела, кілька 
та шпроти,приготовлені чи законсервовані, цілі 
чи у шматочках, крім фаршу та готових стра)

2230

5400,00 грн. 
(п’ять тисяч 

чотириста грн. 
00 коп.)

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16- 
00.00 Сік яблучний;10.32.15-00.00 Сік 
виноградний)

2230

4100,00 грн . 
(чотири тисячі 

сто грн. 00 
коп.)

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та 
законсервовані, крім картоплі 
(10.39.17-21.00 Паста та пюре томатні, 
некоцентровані) 2230

4600,00 грн. 
(чотири тисячі 
шістсот грн.00 

коп.)

10.41.5 Олії рафіновані (10.41.54- 
00.00 Олія соняшникова та її фракції, 
рафіновна,хімічно незмодифікована)

2230

9200,00 грн.
( дев’ять тисяч 
двісті грн. 00 

коп.)

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
(10.51.11-33.00 Молоко з умістом жиру не 
більше ніж 1 мас.%,неконцентроване, без 
додання цукру чи інших підсолоджувачів, у 
первинних пакованнях з чистим умістом не 
більше ніж 2л)

2230

16500,00 грн. 
(шістнадцять 
тисяч п’ятсот 
грн. 00 коп.)

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти 
(10.51.30-30.00 Масло вершкове з умістом жиру 
не більше ніж 85 мас.%) 2230

6000,00 грн. 
(шість тисяч 
грн.00 коп.)

10.51.5 Продукти молочні, інші (10.51.51- 
08.00 Молоко та вершки, згущені, підсолоджені)

2230

16500,00 грн. 
(шістнадцять 
тисяч п'ятсот 
грн.00 коп.)

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю 
обрушений, або лущений чи дроблений 
(10.61.12-30.00 Рис напівобрушений чи повністю 
обрушений (вибілений)(зокрема рис камоліно))

2230

3600,00 грн. 
(три тисячі 

шістсот грн.00 
коп.)

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; 
їхні суміші (10.61.21-00.00 Борошно пшеничне 
чи меслинове)

2230

1400,00 грн. 
(одна тисяча 

чотириста 
грн.Окоп.)

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 
зерна зернових культур (10.61.32-30.09 Крупи 
та крупка з зерна інших зернових 
культур,н.в.і.у.;10.61.32-30.04 Крупи та крупка з 
вівса;10.61.32-30.03 Крупи та крупка з ячменю))

2230

15087,00 грн. 
(п'ятнадцять 

тисяч 
вісімдесят сім 

грн.00 коп.)

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання 
(10.71.11-00.90 Вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, інші)

2230

23500,00 грн. 
(двадцять три 
тисячі п’ятсот 
грн. 00 коп.)

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні вироби (10.73.11-30.00 Вироби 
макаронні,неварені.з умістом яєць (крім виробів 
з начинкою чи приготованих іншим способом)

2230

4200,00 грн. 
(чотири тисячі 
двісті грн. 00 

коп.)

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор (сахароза); 
меляса (10.81.11-00.00 Цукор-сирець, 
тростинний чи буряковий, у твердих формах)

2230

7200,00 грн. 
(сім тисяч 

двісті грн. 00 
коп.)



10.83.1 Чай і кава, оброблені (10.83.13-00.00 
Чай зелений (неферментований), чай чорний 
(ферментований) і чай частково 
ферментований,у первиних пакованнях масою 
не більше ніж 3 кг) 2230

3700,00 грн. 
(три тисячі 

сімсот грн. 00 
коп.)

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно 
та крупка гірчичні; гірчиця готова (10.84.11-90.00 
Оцет та замінники оцту (крім виготовлених з 
вина) 2230

500,00 грн. 
(п’ятсот грн. 001 

коп.)

10.84.3 Сіль харчова 
(10.84.30-00.00 Сільхарчова)

2230

600,00 грн. 
(шістсот грн. 

00 коп.)
10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові 
продукти; екстракти та соки з м’яса, риби й 
водяних безхребетних (10.89.13-70.00 Порошки 
пекарські готові) 2230

500,00 грн. 
(п’ятсот грн. 001 

коп.)

Р А З О М  П О  К Е К В  2230 харчування 327 887,00

26.51.9 Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вимірювального, випробувального 
та навігаційного устатковання (26.51.99-00.00 
Роботи субпідрядні як частина виробництва 
вимірювального,випробувального та 
навігаційного устатковання) 2240

226,16 грн.
(двісті 

двадцять 
шість грн. 16 

коп.)

26.51.9 Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вимірювального, випробувального 
та навігаційного устатковання (26.51.99-00.00 
Роботи субпідрядні як частина виробництва 
вимірювального,випробувального та 
навігаційного устатковання) 2240

239,56 грн.
(двісті 

тридцять 
дев’ять грн.56 
 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р. Довідка №7 
від 24.06.2015р.

33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної призначеності 
'33.12.18-00.00 Ремонтування та технічне 
обслуговування непобутового холодильного та 
вентиляційного устатковання)

33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної призначеності 
(33.12.18-00.00 Ремонтування та технічне 
обслуговування непобутового холодильного та 
вентиляційного устатковання; 33.12.15-00.00 
Ремонтування та технічне обслуговування 
підіймального та вантажного устаткування))

2240

5570,00 грн. 
(п’ять тисяч 

п’ятсот 
сімдесят 

грн.00 коп.)

2240

2190,00 грн. 
(дві тисячі сто 

дев’яносто 
грн.00 коп.) Кт за 2014 р.

33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної призначеності 
(33.12.18-00.00 Ремонтування та технічне 
обслуговування непобутового холодильного та 
вентиляційного устатковання)

2240

1200,00 грн. 
(одна тисяча 
двісті грн.00 

 коп.)

Натуральна форма 
Довідка № 1 від 

23.02.2015р.
33.12.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування машин загальної призначеності 
(33.12.15-00.00 Ремонтування та технічне 
вслуговування підіймального та вантажного 
устаткування)

2240

24540,00 грн.
(двадцять 

чотири тисячі 
п’ятсот сорок 
грн.00 коп.)



33.13.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устатковання (33.13.13-00.00 Ремонтування та 
технічне обслуговування оптичних приладів і 
фотографічного устатковання професійної 
призначеності; 33.13.12-00.00 Ремонтування та 
технічне обслуговування радіологічного, 
електромедичного й електротерапевтичного 
устаткування)

2240

9960,00 грн. 
(дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
шістдесят 

грн.00 коп.)
33.13.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устатковання (33.13.13-00.00 Ремонтування та 
технічне обслуговування оптичних приладів і 
фотографічного устатковання професійної 
призначеності; 33.13.12-00.00 Ремонтування та 
технічне обслуговування радіологічного, 
електромедичного й електротерапевтичного 
устаткування) 2240

770,00 грн. 
(сімсот 

сімдесят грн. 
00 коп.) Кт за 2014 р.

33.13.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й оптичного 
устатковання (33.13.19-00.00 Ремонтування та 
технічне обслуговування іншого електронного 
устатковання професійної призначеності)

2240

1685,00 грн. 
(одна тисяча 

шістсот 
вісімдесят 

п’ять грн.00 
коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.
38.11.2 Збирання безпечних відходів, 
непридатних для вторинного використовування 
(38.11.21-00.00 Збирання комунальних 
безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування)

2240

36583,40 грн. 
(тридцять 

шість тисяч 
п’ятсот 

вісімдесят три 
грн.40 коп.)

38.11.2 Збирання безпечних відходів, 
непридатних для вторинного використовування 
(38.11.21-00.00 Збирання комунальних 
безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування) 2240

1124,10 грн. 
(одна тисяча 
сто двадцять 
чотири грн. 10 

коп.) Кт за 2014 р.
38.32.1 Утилізування відсортованих 
матеріальних ресурсів;матеріали сировинні 
вторинні (38.32.12-00.00 Утилізування 
відсортованих неметалевих матеріалів)

2240

1900,00 грн. 
(одна тисяча 

дев’ятсот 
грн.00 коп.)

38.32.1 Утилізування відсортованих 
матеріальних ресурсів;матеріали сировинні 
вторинні (38.32.12-00.00 Утилізування 
відсортованих неметалевих матеріалів)

2240

4018,20 грн. 
(чотири тисячі 
вісімнадцять 
грн.20 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р. Довідка №7 
від 24.06.2015р.

38.32.2 Сировина вторинна металева (38.32.21- 
00.00 Сировина вторинна з дорогоцінних 
металів; 38.32.22-00.00 Сировина вторинна з 
чорних металів)

2240

1682,28 грн.
( одна тисяча 

шістсот 
вісімдесят дві 

грн.28 коп.)
43.21.1 Роботи електромонтажні 
(43.21.10-00.90 Роботи електромонтажні, іншії")

2240

13738,00грн. 
(тринадцять 
тисяч сімсот 

тридцять вісім 
грн.00 коп.) Кт за 2014 р.

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, 
систем опалювання, вентиляції та 
кондиціювання повітря(43.22.12-00.00 Монтаж 
систем опалювання, вентиляції та 
кондиціювання повітря)

2240

157,20 грн. 
(сто п’ятдесят 

сім грн.20 
коп.)

Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.



145.20.1 Технічне обслуговування та 
(ремонтування автомобілів і малован-тажних 
автотранспортних засобів (45.20.11-00.00 

ІТехнічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (крім послуг щодо ремонтування 

І електрично і системи шин і кузова),звичайні

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов’язання 
щодо надання універсальних послуг (53.10.11-

І00.00 Послуги поштові у межах забов’язання 
щодо надання універсальних послуг,пов’язані з 

[листами)

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (61.10.11 - 00.00 Послуги 
стаціонарного телефонного зв’язку -  доступ і 
користування)

61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом 
проводовими мережами (61.10.49-00.00 Послуги 
зв язку Інтернетом проводовими мережами 
інші)

161.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом 
проводовими мережами (61.10.49-00.00 Послуги 

І зв язку Інтернетом проводовими мережами 
інші)

2240

2240

2240

2240

162.01.1 Послуги щодо проектування та 
[розробляння у сфері інформаційних технологій 
(62.01.12-00.00 Послугищодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних технологій 
для мереж і систем)

62.01.1 Послуги щодо проектування та 
Ірозробляння у сфері інформаційних технологій 
1(62.01.12-00.00 Послугищодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних технологій 

[для мереж і систем)

62.01.1 Послуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних технологій 
(62.01.12-00.00 Послугищодо проектування та 

Ірозробляння у сфері інформаційних технологій 
|дпя мереж і систем)

162.02.2 Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення (62.02.20- 
00.00 Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення)

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі 
(63.12.10-00.00 Розміщування інформації на 
веб-порталі)

163.91.1 Послуги інформаційних агентств 
1(63.91.12-00.00 Послуги інформаційних агентств 
І стосовно аудіовізуальних засобів масової 
інформації)

64.19.3 Послуги з грошового посередництва інші 
1(64.19.30-00.00 Послуги щодо грошового 
[посередництва, інші, н.в.і.у.)

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

4531,00 грн. 
(чотири тисячі 

п'ятсот 
тридцять одна 

грн.00 коп.)

2,55 грн. 
(дві грн.55 

коп.)

13194,49 грн. 
(тринадцять 

тисяч сто 
дев’яносто 

чотири грн.49 
коп.)

864.00 грн. 
(вісімсот 

шістдесят 
чотири грн.00 

коп.) 
1722,23 грн. 

(Одна тисяча 
сімсот 

двадцять дві 
грн.23 коп.)

10200.00 грн. 
(десять тисяч 
двісті грн.00

коп.)

850.00 грн 
(вісімсот 
п’ятдесят

грн.00 коп.)

2877.00 грн 
(дві тисячі

вісімсот 
сімдесят сім 
грн.00 коп.)

1200.00 грн 
(одна тисяча 
двісті грн.00

коп.)

360.00 грн 
( триста

шістдесят 
грн.00 коп.)

1520.00 грн 
(одна тисяча

п’ятсот 
двадцять 

грн.00 коп.) 
грн

(одна тисяча 
дев’ятнадцять 

грн.50 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №5 від 

27.05.2015р.

агуральна форма 
Довідка № і від

23.02.2015р. 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.Дов. №4 від 
27.04.2015р Дов. №5 від 
27.05.2015р. Дов. №7 від 

24.06.2015р

Ктза  2014 р.

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р. Довідка №7 
від 24.06.2015р.

іагуральна формат 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.Дов.№4 від 
27.04.2015р. Дов.№5 від 
27.05.2015р. Дов.№7 від 

24.06.2015р



64.19.3 Послуги з грошового посередництва інші] 
(64.19.30-00.00 Послуги щодо грошового 
посередництва, інші, н.в.і.у.) 2240

580,50 грн 
(п’ятсот 

вісімдесят 
грн.50 коп.) К тза  2014 р.

64.19.3 Послуги з грошового посередництва інші 
(64.19.30-00.00 Послуги щодо грошового 
посередництва, інші, н.в.і.у.)
65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров’я (65.12.11-00.00 
Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків)

2240

2240

815,62 грн. 
( вісімдесят 
п’ятнадцять 
грн.62 коп.)

183,60 грн. 
(сто вісімдесят 

три грн. 60 
 коп.)

Довідка №1 від 
23.02.2015р.Дов. №3 від 
26.03.2015р.Дов.№4 від 
27.04.2015р.Дов.№5 від 
27.05.2015р.Дов.№7 від 

24.06.2015р.
Натуральна форма 

Довідка №7 від 
24.06.2015р.

65.12.2 Послуги щодо страхування 
автотранспорту (65.12.21-00.00 Послуги щодо 
страхування цивільної відповідальності 
власників автотранспорту (зокрема 
відповідальність перевізника)
71.12.1 Послуги інженерні

2240

00.00 Послуги інженерні консультаційні)
(71.12.11-

1527,56 грн 
(одна тисяча 

п’ятсот 
двадцять сім 
грн. 56 коп.)

2240

17056,92 грн 
(сімнадцять 

тисяч 
п’ятдесят 

шість грн.92 
коп.)

Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.

71.12.1 Послуги інженерні
00.00 Послуги інженерні консультаційні)

(71.12.11-

2240

702,42 грн. 
(сімсот дві грн 

42 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.Дов.№4 від 
27.04.2015р.

71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (71.20.19-01.15 
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання часу та частоти;71.20.19-01.02 
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання маси;71.20.19-01.10 Послуги щодо 
калібрування засобів вимірювання 
температурних і теплофізічних величин; 
71.20.19-99.00 Послуги щодо технічного 
випробування й аналізування,інші, н.в.і.у.) 2240

30028,00 грн. 
(тридцять 

тисяч 
двадцять вісім 

грн. 00 коп.)
71.20.1 Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування ( 71.20.19-99.00 | 
Послуги щодо технічного випробування й 
аналізування,інші, н.в.і.у.)

2240

1913,41 грн. 
(одна тисяча 

дев’ятсот 
тринадцять 
грн. 41 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.Дов. №4 від 
27.04.2015р.

77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших 
машин, устатковання та майна, н.в.і.у. (77.39.19-1 
00.00 Послуги щодо оренди та лізінгу інших 
машин і устаткування без оператора та майна, 

в.і.у.)

2240

5683,72 грн. 
(п’ять тисяч 

шістсот 
вісімдесят три 

грн.72 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.Дов. №4 від 
27.04.2015р.Натуральна 
форма Довідка №7 від 

24.06.2015р.
77.39.1 Послуги щодо оренди та лізингу інших 
машин, устатковання та майна, н.в.і.у. (77.39.19-| 
00.00 Послуги щодо оренди та лізінгу інших 
машин і устаткування без оператора та майна, 

в.і.у.)
2240

14361,00 грн. 
(чотирнадцять 
тисяч триста 

шістдесят 
одна грн.00 

коп.)
80.20.1 Послуги систем безпеки 
(80.20.10-00.00 Послуги систем безпеки)

2240

63583,32 грн. 
(шістдесят три 
тисячі п’ятсот 
вісімдесят три 

грн. 32 коп.)



80.20.1 Послуги систем безпеки 
(80.20.10-00.00 Послуги систем безпеки)

2240

1617,22 грн. 
(одна тисяча 

шістсот 
сімнадцять 
грн. 22 коп.) Кт за 2014 р.

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші 
(81.29.11-00.00 Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників ;81.29.13-00.00 Послуги 
щодо санітарного обробляння, інші)

2240

17931,60 грн. 
(сімнадцять 

тисяч 
дев’яносто 

тридцять одна 
грн.60 коп.)

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші 
(81.29.11-00.00 Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників ;81.29.13-00.00 Послуги 
щодо санітарного обробляння, інші)

2240

223,02 грн. 
(двісті 

двадцять три 
грн.02 коп.) Кт за 2014 р.

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. 
(85.59.13-00.00 Послуги у сфері професійної 
освіти, н.в.і.у.)

2240

520,00 грн. 
(п’ятсот 

двадцять 
грн.00 коп.)

85.60.1 Послуги освітянські допоміжні (85.60.10- 
00.00 Послуги освітянські допоміжні)

2240

790,10 грн.
(сімсот 

дев’яносто 
грн. 10 коп.)

Натуральна форма 
Довідка № 1 від 

23.02.2015р.
86.10.1 Послуги лікувальних закладів, інші 
(86.10.19 - 00.00 Послуги лікувальних закладів, 
інші)

2240

1015,00 грн. 
(одна тисяча 
п’ятнадцять 
грн. 00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №5 від 

27.05.2015р.
86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров’я, інші 
(86.99.19-00.00 Послуги у сфері охорони 
здорровя, інші, н.в.і.у.)

2240

8309,14 грн. 
(вісім тисяч 

триста дев’ять 
грн. 14 коп.)

Натуральна форма 
Довідка № від 

00.06.2015р.
86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(86.99.19-00.00 Послуги у сфері охорони 
здорровя, інші, н.в.і.у.)

2240

23478,07 грн.
( двадцять три 

тисячі 
чотириста 

сімдесят вісім 
грн. 07 коп.)

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров’я, інші 
(86.99.19-00.00 Послуги у сфері охорони 
здорровя, інші, н.в.і.у.)

2240

662,69 грн.
( шістсот 

шістдесят дві 
грн. 69 коп.) Кт за 2014 р.

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів (91.01.12- 
00.00 Послуги архівів)

2240

3352,00 грн. 
(три тисячі 

триста 
п’ятдесят дві 
грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.
95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і 
комунікаційного устатковання (95.11.10-00.00 
Ремонтування ком’ютерів і периферійного 
устатковання)

2240

5055,00 грн. 
(п’ять тисяч 

п’ятдесят п’ять 
грн.00 коп.)

95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і 
комунікаційного устатковання (95.11.10-00.00 
Ремонтування ком’ютерів і периферійного 
устатковання)

2240

2112,60 грн. 
(дві тисячі сто 
дванадцять 
грн.60 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р. Довідка 
№3 від 26.03.2015р.



96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних виробів 
(96.01.11-00.00 Послуги щодо прання з 
використанням машин-автоматів з монетно- 
приймачем)

2240

97474,00 грн. 
(девяносто сім 

тисяч 
чотириста 
сімдесят 
чотири 

грн.00коп.)
96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних виробів 
(96.01.11-00.00 Послуги щодо прання з 
використанням машин-автоматів з монетно- 
приймачем)

2240

10039,50 грн. 
(десять тисяч 

тридцять 
дев’ять 

грн.50коп.) Кт за 2014 р.
Р А ЗО М  П О  К Е К В  2240 послуги  (кр ім  
к о м у н альн и х ) 452 940,68

Видатки на відрядження 2250

600,00 грн.
(шістсот 

грн.00 коп.)

Видатки на відрядження 2250

1200,00 грн. 
(одна тисяча 
двісті грн.00 

коп.)

Натуральна форма 
Довідка № 7 

від 24.06.2015р.
РА ЗО М  П О  К Е К В  2250 1 800,00
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води (35.30.12 - 00.00 Постачання 
пари та гарячої води трубопроводами)

2271

145957,54 грн. 
(сто сорок 
п’ять тисяч 
дев’ятьсот 

п’ятдесят сім 
грн.54коп.)

20 відсотків не 
перевищуз суми 

визначеної у Договору 
про закупівлю послуг за 

державні кошти 
№10742/14 від 
15.01.2014 року

Р А ЗО М  П О  К Е К В  2271 145 957,54

37.00.1 Послуги каналізаційні 
(37.00.11-00.00 Видаляння та оброблання 
стічних вод) 2272

36466,00 грн 
(тридять шість 

тисяч 
чотириста 
шістдесят 

шість грн.00 
коп.)

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (36.00.20-00.000бробляння та 
розподіляння води трубопроводами)

2272

59179,00 
(п’ятдесят 

дев’ять тисяч 
сто сімдесят 

дев’ять 
грн.00коп.)

РА ЗО М  П О  К Е К В  2272 95 645,00
35.13.1 Розподіляння електричної енергії 
(35.13.10-00.00 Розподіляння електричної 
енергії)

2273

56317,84 грн. 
(п'ятдесят 

шість тисяч 
триста 

сімнадцять 
грн.84 коп.)

20 відсотків не 
перевищуз суми 

визначеної у Договору 
про закупівлю послуг за 

державні кошти 
№062109 від 

15.01.2014 року

35.13.1 Розподіляння електричної енергії 
(35.13.10-00.00 Розподіляння електричної 
енергії)

2273

17499,00 грн. 
(сімнадцять 

тисяч 
чотириста 
дев'яносто 

дев’ять грн.00 
коп.)

Додаткові кошти Дов 
№2 від 13.03.2015 р.

РА ЗО М  П О  К Е К В  2273 73 816,84



35.22.1 Розподіляння газоподібного палива 
трубопроводами (35.22.10-00.00 Розподіляння 
газоподібного палива трубопроводами)

2274

15127,00 грн. 
(п’ятнадцять 

тисяч сто 
двадцять сім 
грн.00 коп.)

Р А ЗО М  П О  К Е К В  2274 15 127,00
85.60.1 Послуги освітянські допоміжні (85.60.10- 
00.00 Послуги освітянські допоміжні)

2282

4022,00 грн. 
(чотири тисячі 
двадцять дві 
грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.
85.60.1 Послуги освітянські допоміжні (85.60.10- 
00.00 Послуги освітянські допоміжні)

2282

1900,00 грн. 
(одна тисяча 

дев’ятсот 
грн.00 коп.)

Р А ЗО М  П О  К Е К В  2282 5 922,00
65.12.1 Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків і страхування здоров’я 
(65.12.12-00.00 Послуги щодо страхування 
здоров’я)

2730

26,35  грн 
(двадцять 

ш ість грн .35 
коп)

Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.
Р А ЗО М  П О  К Е К В  2700 26,35

Податки 2800

131500,00 грн 
(сто тридцять 
одна тисяча 

п’ятсот грн. 00 
коп.)

Р А ЗО М  П О  К Е К В  2800 131 500,00
26.60.1 Устатковання радіологічне, 
електромедичне та електротерапевтичне 
устатковання (26.60.12-80.00 Апаратура 
електродіагностична (крім 
електрокардіографів),н.в.і.у.

3110

127372,ООі-рн . 
(сто двадцять 

сім тисяч триста 
сімдесят дві 
грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №3 від 

26.03.2015р.
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та 
приладдя до них (26.20.16-50.00 Клавіатури)

3110

230,00 грн . 
(двісті тридцять 

грн.00 коп.)
Натуральна форма 

Довідка №1 від 
23.02.2015р.

28.23.1 Машинки друкарські, машини для 
обробляння текстів і лічильні машини 28.23.13- 
00.00 Машини бухгалтерські, касові апарати, 
поштові франкувальні машини, машини для 
видавання квитків і подібні машини з 
лічильними пристроями

3110

6200,00 грн . 
(шість тисяч 
двісті грн.00 

коп.) Натуральна форма 
Довідка №7 від 

24.06.2015р.
31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі (31.01.12-00.00 Меблі 
конторські/Офісні, дерев’яні)

3110

12297,00 грн. 
(дванадцять 
тисяч двісті 

дев’яносто сім 
грн.00 коп.)

Натуральна форма 
Довідка №1 від 

23.02.2015р.
32.50.3 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні 
та ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини(32.50.30-50.99 Меблі 
медичні, хірургічні та ветеринарні та їхні частини 
(крім столів і стільців, призначених спеціально 
для рентгену), інші )

3110

12952,00 грн. 
(дванадцять 

тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят дві 
грн.00 коп.) Натуральна форма 

Довідка №3 від 
26.03.2015р.

Р А ЗО М  П О  К Е К В  3110

159 051,00

"Капітальний ремонт 2-го мікрохірургічного 
відділення загальної патології ока на 65 ліжок "

3132

20000,00 грн.
(двадцять 

тисяч грн.00 
ко п .)



Експертиза кошторисної частини проекту 
будівництва "Капітальний ремонт 2-го 
мікрохірургічного відділення загальної патології ока 
на 65 ліжок " 3132

1320,00 грн. 
(одна тисяча 

триста 
двадцять 

грн.00 ко п .)

"Капітальний ремонт 2-го мікрохірургічного 
відділення загальної патології ока на 65 ліжок "

3132

573680,00 грн.
(п’ятсот 

сімдесят три 
тисячі шістсот 

вісімдесят 
грн.00 ко п .)

Додаткові кошти Довідка 
№2 від 13.03.2015

Р А З О М  П О  К Е К В  3132 595 000,00
РА ЗО М  ^ 2 785 836,78

Затверджений р ійенням  коміте з конкурсних торгів від 25Лнервня_201!
І-

Голова комітету з конкурсних4т ів
(підпис)

С .М .Неш лю бенко  
(Т/ііціали та прізвище)


