
Додаток до Річного плану закупівель на 2016 рік 
КЗОЗ "Харківська міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана" 02003681

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітка

ДК 016:2010 - 13.92.1- Вироби текстильні готові 
для домашнього господарства (ДК 021:2015 - 
39500000-7- Текстильні вироби)(веташ)

2210 5643,84 грн. 
(П’ять тисяч 

шістсот сорок три 
грн.84 коп.)

Дов№  1 від 18.02.2016р.

ДК 016:2010 -  13.92.2 - Вироби текстильні 
готові, інші ( ДК 021:2015 - 39525000-8-Готові 
текстильні вироби різні)

2210 2000,00 грн. 
(Дві тисячі грн.00 

коп.)
ДК 016:2010 -13.96.1 -Пряжа металізована чи 
пряжа скомбінована з металом; тканини з 
металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; 
нитки ґумові та корд, з текстильним покривом і 
продукція текстильна та готові вироби технічної 
призначеності ( ДК 021:2015 - 44165000-4- 
Шланги, стояки та рукави)

2210 70,00 грн. 
(Сімдесят грн. 00 

коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -  14.12.3 - Одяг робочий, інший ( 
ДК 021:2015 - 18300000-2-Предмети одягу)

2210 2500,00 грн. 
(Дві тисячі 

п’ятсот грн.00

ДК 016:201 С - 17.12.1 - Папір газетний, папір 
ручного виготовляння та інший некрейдований 
папір, або картон для графічних цілей ( ДК 
021:2015-22990000-6-Газетний папір, папір 
ручного виготовлення та інший некрейдований 
папір або картон для графічних цілей )

2210 0,00 грн. 
(Нуль грн.00 коп.)

Натуральна форма Дов 
№5 від 24.05.2016р.

ДК 016:2010 - 17.22.1-Папір побутовий і 
туалетний та паперова продукція (ДК 021:2015 
-33763000-6-Паперові рушники для рук )

2210 1285,00 грн. 
(Одна тисяча 

двісті вісімдесят 
п’ять грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -17.23.1 - Вироби канцелярські, 
паперові (ДК 021:2015-(30192000-1 Офісне 
приладдя)(30141000-9 Лічильні машини) 
(22815000-6 Записники)(22800000-8 Паперові чи 
картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові 
канцелярські вироби)(тека- 
пружина,швидкозшивач картонний)(30197000-6 - 
Дрібне канцелярське приладдя)(папір для 
ксерокса))

2210 17034,30 грн . 
(Сімнадцять 

тисяч тридцять 
чотири грн.ЗО 

коп.)

ДК 016:2010 -17.23.1 - Вироби канцелярські, 
паперові (ДК 021:2015-(30192000-1 Офісне 
приладдя)(маркер,текстовиділитель)(30141000-9 
Лічильні машини)(калькулятор) (22815000-6 
Записники)(22800000-8 Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 
швидкозшивачі, бланки та інші паперові 
канцелярські вироби)(тижневик,РК-1 С ЗК 100 
квитанцій,книга обліку PPO,касова 
стрічка,бланк,тека сегрегатор)(30197000-6 - 
Дрібне канцелярське приладдя)(папір для 
ксерокса,) (22300000-3 - Поштові та вітальні 
листівки й інша друкована продукція))

•

2210 39416,90 грн. 
(Тридцять дев’ять 
тисяч чотириста 

шістнадцять 
грн.90 коп.)

Натуральна форма



ДК 016:2010 -19.20.2 - Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні (ДК 021:2015 -09132000-3 
Бензин)

2210 45000,00 грн. 
(Сорок п’ять 

тисяч грн.00 коп.)

ДК 016:2010-20.30.1 - Фарби та лаки на основі 
полімерів (ДК 021:2015-44111000-1 -Будівельні 
матеріали) (ДК 021:2015 -44111400-5 -Фарби та 
шпалери)(фарби,розчинник)(ДК 021:2015 -  
24910000-6 Клеї)(Клей ПВА)

2210 50198,60 грн. 
(П'ятдесят тисяч 
сто дев’яносто 

вісім грн.60 коп.)

ДК 016:2010 -20.30.2 - Фарби та лаки, інші, та 
пов’язана з ними продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила (ДК 021:2015-44830000 - 7 - 
Мастики, шпаклівки, замазки та 
розчинники)(силікон)

2210 76,40 грн. 
(Сімдесят шість 

грн.40 коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -20.41.3 - Мило, засоби мийні та 
засоби для чищення ( ДК 021:2015-39831000-6 
Засоби для прання і миття) ( ДК 021:2015 
-39830000-9 -Продукція для чищення)( ДК 
021:2015 -39832000-3 - засоби для миття 
посуду)

2210 35550,60 грн.
(Тридцять п’ять

тисяч п’ятсот
п’ятдесят грн.60

коп.)1 *

ДК 016:2010 -22.11.1 - Шини та камери ґумові 
нові (Д К  021:2015-19511000-1 -Гумові 
пневматичні шини, протектори та ободові 
стрічки)(автошини літні)

2210 4400,00 грн. 
(Чотири тисячі 

чотириста грн.00 
коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -22.19.3 - Труби, трубки та шланги 
з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з 
твердої ґуми) (ДК 021:2015 -44165000-4- 
Шланги, стояки та рукави )(шланг 
змішувач, змішувач)

2210 800,00 грн. 
(Вісімсот грн.00 

коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010-22.19.2 - Ґума невулканізована та 
вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої 
ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, 
листів, стрічок, стрижнів і профілів (ДК 021:2015 
-  4330000-2 -Будівельні прути, стрижні, дроти та 
профілі )

2210 1000,00 грн. 
(Одна тисяча 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -22.19.6 -Предмети одягу та 
аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) (ДК 021:2015 
-18141000-9 - Робочі рукавиц )

2210 1000,00 грн. 
(Одна тисяча 
грн.00 коп.)

Натуральна форма Дов 
№5 від 24.05.2016р.

ДК 016:2010 -22.22.1 - Тара пластмасова(ДК 
021:2015-19520000-7 - Пластмасові вироби 
)(бочка пластмасова)

2210 1150,00 грн. 
(Одна тисяча сто 
п’ятдесят грн.00

Натуральна форма

ДК 016:2010-22.21.2 - Труби, трубки, шланги та 
фітинги до них пластмасові (ДК 021:2015 - 
44530000-4 -Кріпильні деталі)

2210 43,60 грн. 
(Сорок три грн.60 

коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -22.23.1 - Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові (ДК 021:2015 Вироби для 
ванної кімнати та кухні —44410000-7)

2210 153,31 грн. (Сто 
п’ятдесят три 
грн.31 коп.)

Натуральна форма Дов 
№6 від 21.06.2016р.

ДК 016:2010 -22.23.1 - Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, 
тверді, не пластикові (ДК 021:2015 Крани, 
вентилі та клапани -42131000-6)

2210 200,00 грн. (Двісті 
грн.00 коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010-22.29.2 - Вироби пластмасові 
інші, н.в.і.у. (ДК 021:2015 - 39224000-8 - Мітли, 
щітки та інше господарське приладдя )

2210 13220,00 грн. 
(Тринадцять 
тисяч двісті 

двадцять грн. 00 
коп.)

Натуральна форма Дов 
№5 від 24.05.2016р.

ДК 016:2010-23.20.1 - Вироби вогнетривкі (ДК 
021:2015 —44111000-1 -Будівельні 
матеріали)(цемент)

2210 0,00 грн. 
(Нуль грн.00 коп.)

Натуральна форма Дов 
№5 від 24.05.2016р.

ДК 016:2010-23.42.1 - Вироби санітарно- 
технічні керамічні(ДК 021:2015-44410000-7 - 
Вироби для ванної кімнати та кухні)

2210 1000,00 грн. 
(Одна тисяч 
грн.00 коп.)

Натуральна форма Дов 
№5 від 24.05.2016р.



ДК 016:2010 -23.52.2 - Гіпс (ДК 021:2015 -  
24213000-0- Гашене вапно)(вапно,крейда)

. .  - — ■ оаї їжи Id завіси
021.2015 -44520000-1 - Замки, ключі та 
петлі)(замок врізний,накладної)

ДК 016:2010 -25.72.1 - Замки та завіси (ДК

ДК 016:2010 -25.99.1
металеві( (ДК 021:2015 -4441О ш У -В и ро" 
ванної кімнати та кухні(мийка),39221000-7- 
Кухонне приладдя(чайник))

ДК 016:2010-25.99.2
металів, інші ( (ДК 021:2015—30100000-0 0^ 
техніка, устаткування та приладдя, крім 
комп'ютерів, принтерів та меблів )(скоби 
степлера)(ДК 021:2015- 30197000-6- Дрібне 
канцелярське приладця)(скоби для степлере 
степлер , скотч)

ДК 016:2010-26.11.3 - Схеми електронні 
інтегровані ( ДК 021:2015 -30234000-8 Носії 
інформації (Флеш-пам’я ть ))

ДК 016:2010-26.20.1 - Пристрої введення та 
виведення, и,о мають або не мають 
запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі 
ДК 021.2015 -Периферійне обладнання - 
30232000-4; 30213000-5 - Персональні 
комп'ютери )

ДК 016:2010-26.20.1 - Пристрої введення та 
виведення, що мають або не мають 
апам'ятовувальні пристрої в одному корпусі ( 

ДК 021.2015 -Периферійне обладнання - 
30232000-4; 30213000-5 - Персональні 
'комп’ютери )( комп’ютери)

ДК 016:2010-26.20.4 - Частини та приладдя дп 
обчислювальних машин ( ДК 021:2015 - 
З0124000-4-Частини та приладдя до офісної 
техніки)

ДК 016.2010-26.30.5 -Прилади охоронної та 
пожежної сигналізації й подібна апаратура 
021:2015 -44482000-2-Пристрої для 
пожежогасіння)

ДК

ДК 016:2010 -27.32.1 - Проводи та кабелі 
електронні й електричні, інші (ДК 021:2015 
-44300000-3 -Кабелі, дроти та супутня про/: 
Хдріт телефонний)

ДК 016:2010 -27.33.1 - Пристрої 
електромонтажні ( ДК 021:2015 -31220000-4 ■ 
Елементи електричних схем)

ДК 016:2010 -27.33.1 - Пристрої 
і електромонтажні ( ДК 021:2015 -31224000-2 ■ 
[З’єднувачі та контактні елементи)

ДК 016:2010 -27.40.1 - Лампи розжарювання та 
газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 
021.2015 -31510000-4 -Електричні лампи 
розжарення та лампи ЛД-18))

І 221Сj І 314,00 грн. 
(Триста 

чотирнадцять 
грн.00 коп.)

» І

2210 40,40 грн. 
(Сорок грн 40 

коп.)

2210
ю

2898,80 грн.
' (Дві тисячі 

вісімсот 
дев'яносто вісі It 

грн.80 коп.)
/і

кні] 2210 
і  для

1830,00 грн. 
(Одна тисяча 

вісімсот тридцят 
грн.00 коп.)

ь І

-іних 2210 
існі

576,70 грн. 
(П’ятсот сімдесят 
шість грн.70 коп.;

г І 
>

2210 4710,00 грн. 
(Чотири тисячі 
сімсот десять 

грн.00 коп.)
2210 10500,00 грн. 

(Десять тисяч 
п'ятсот грн. 00 

коп.)

2210 4900,00 грн. 1 
(Чотири тисячі 

дев’ятсот грн. 00 
коп.)

2210 1988,00 грн. Г 
(Одна тисяча 

дев’ятсот 
вісімдесят вісім 

грн. 00 коп.)
2210 40,00 грн. 

(Сорок грн.00 
коп.)

2210

ч

1315,00 грн. І-  
(Одна тисяча 

триста 
п’ятнадцять

2210

ш

464,00 грн. 
(Чотириста 

істдесят чотири

2210
гр
ші

346,00 Г~ 
'Н.(Триста сорок 
ість грн.00 коп.)

2210 

І І і

15163,00 грн. 
(П’ятнадцять 

тисяч сто 
иістдесят три 
грн.00 коп.)

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма



Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

Натуральна форма

(boDM a

ДК 016:2010 -27.40.1 - Лампи розжарювання та 
/газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК
021.2015 -31510000-4 -Електричні лампи 
розжарення )(лампа бактерицидна)

r oK.°_1n6; f 01°  “ 27-40-2 - Лампи та світильники (Дк|
021.2015 31521000-4-Світильники; 31523000-8- 

IПідсвічувані вказівники і вивіски )

Ш к 016:2010 -27.40.4 - Частини ламп Г 
освітлювального устатковання (ДК 021:2015 
-31532000-4 -Частини до світильників та 
освітлювальної арматури)(дросель) 31682000-0 • 

[Електричне приладдя )(авт 3 полюс)

ІДК 016:2010 -28.14.1 - Крани, вентилі, клапани 
та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, 
цистерн і подібних виробів (ДК 021:2015 
-42130000-9 -Арматура трубопровідна: крани, 
вентилі, клапани та подібні пристрої)

ДК 016:2010-28.14.1 - Крани, вентилі, клапани 
та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, 
цистерн і подібних виробів (ДК 021:2015 
-42130000-9 -Арматура трубопровідна: крани, 
вентилі, клапани та подібні пристрої)(ремонтний 
комплект,кранбукса,куля кран,краник с кранбук)

ІДК 016:2010 —28.23.2 - Машини 
[конторські/офісні, інші, та частини до них ( ДК
1021.2015 -30141000-9 -Лічильні машини)

ІДК 016:2010 —31.01.1 - Меблі конторські/офісні 
та меблі для підприємств торгівлі (ДК 021:2015 

1-39130000-2 -Офісні меблі

ІДК 016:2010-31.01.1 - Меблі конторські/офісні 
та меблі для підприємств торгівлі (ДК 021:2015 
-39130000-2 -Офісні меблі)(стілець 
поворотний,стіл офісний)

ДК 016:2010 -31.02.1 - Меблі кухонні (ДК
021.2015 -39141000-2 -Кухонні меблі та 
обладнання (тумба під мийку))

ІДК 016:2010 -32.50.3 - Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та ветеринарні; крісла 

Іпарикмахерські та подібні крісла; їхні частини 
(ДК 021.2015 -33192000-3 -Меблі медичного -  

|запризначення)

ДК 016:2010-32.91.1 - Мітли та щітки ( ДК
І021.2015 - 39224000-8 -Мітли, щітки та інше 
господарське приладдя ) ( ДК 021:2015 - 
44423000-1 -Вироби різні )(макловиці,пензли)

2210 І 1636,00 грн 
(Одна тисячі 

І шістсот тридці 
шість грн.00 кс

a j 
чть
>п.)

2210 2170,00 грн. (J 
тисячі сто 

сімдесят грн.О 
______ І_______ коп.)

ДвІ|

0

2210 1600,00 грн.
(Одна тисяча 

шістсот грн.ОС 
коп.)

Ю А Л 1 . . . .  “ “ ““ “

)

.210 І 8000,00 грн.
(Вісім тисяч 
грн.00 коп.)

-10 І 2563,02 грн. 
(Дві тисячі п'ятсо 

шістдесят три 
грн.02 коп.)

т

Ї0  426,30 грн. 
(Чотириста 

двадцять шість 
грн.ЗО коп.)

"о 500,00 грн. 
(П’ятсот грн.00 

коп.)

0 І 3586,00 грн. Г 
(Три тисячі 

п’ятсот вісімдесят 
шість грн.00 коп.)

_____________ І К
5 350,00 грн. Г 

(Триста п’ятдесят 
грн.00 коп.)

____________ І Н
1000,00 грн. Г  

(Одна тисяча 
грн.00 коп.)

І Нату

5262,00 грн. Г~ 
((П’ять тисяч двісті! 

шістдесят дві 
грн.00 коп.)

____________

2750,00 грн. (Дві 
тисячі сімсот 

п’ятдесят грн.00 
І коп.) j

___________ І Наї
! 502,00 грн. І 

(П’ятсот дві грн. 
00 коп.)

755,76 грн. І 
(Сімсот п’ятдесят 
п’ять грн. 76 коп.)

__________1 Пап



ДК 016:2010 -58.19.1 Послуги щодо видавання 
друкованої продукції, інші (ДК 021:2015 
-22300000-3 - Поштові та вітальні листівки й 
інша друкована продукція)

2210 2720,00 грн. 
(Дві тисячі сімсот 
двадцять грн.00 

коп.)

Дов №2 від 24.03.2016р.

РАЗОМ ПО К Е К В 2210 300 649,53
ДК 016:2010 -20.11.1 - Гази промислові (ДК 
021:2015-24111000-5 - Водень, аргон, інертні 
гази, азот і кисень( Кисень)

2220 2089,60 грн. 
(Дві тисячі 

вісімдесят дев’ять 
грн. 60 коп.)

ДК 016:2010 -  20.13.3 Солі металів галоїдні; 
гіпохлорити, хлорати й перхлорати (ДК 
021:2015-33692000-7 - Медичні розчини 
)(Натрия хлорид)

2220 17058,00 грн. 
(Сімнадцять 

тисяч п’ятдесят 
вісім грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -  20.13.4 - Сульфіди, сульфати; 
нітрати, фосфати і карбонати (ДК 021:2015 -  
33661000-1 -Лікарські засоби для лікування 
хвороб нервової системи )(Кетамін.фєнтаніл)

2220 1949,73 грн. 
(Одна тисяча 

дев’ятсот сорок 
дев’ять грн. 73 

коп.)

ДК 016:2010 20.14. 6 - Ефіри, пероксиди, 
епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; 
сполуки органічні, інші (ДК 021:2015 - 33661000- 
1 - Лікарські засоби для лікування хвороб 
нервової системи з (промедол, сибазон); 
33622000-6 - Лікарські засоби для лікування 
захворювань серцево-судинної системи 
(клофєлін)

2220 56575,47 грн.
(П’ятдесят шість 

тисяч п'ятсот 
сімдесят п’ять 

грн. 47 коп.)

ДК 016:2010 -  20.14.7 - Продукти хімічні 
органічні, основні, різноманітні (ДК 021:2015 
-24322000-7 - Спирти, феноли, фенолспирти та 
їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; 
жирні промислові спирти )(спирт єтіловий 96 
%)(спирт єтіловий 70%) (ДК 021:2015 -  33694000 
1 -Діагностичні засоби)

2220 44141,00 грн. 
(Сорок чотири 

тисячі сто сорок 
одна грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -  20.14.7 - Продукти хімічні 
органічні, основні, різноманітні (ДК 021:2015- 
33694000-1 -Діагностичні засоби)

2220 2200,00 грн. (Дві 
тисячі двісті грн. 

00 коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -20.20.1 - Пестициди та інші 
агрохімічні продукти (ДК 021:2015-24455000-8- 
Дезинфекційні засобик)(деззасоби)

2220 114365,80 грн.
(Сто 

чотирнадцять 
тисяч триста 

шістдесят п’ять 
пзн. 80 коп.)

ДК 016:2010 -20.59.1 - Фотопластинки й 
фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 
фотохімікати та фотографічні незмішані 
речовини (ДК 021:2015-24931000-9 - 
Фотопластини ти фотоплівки(рентгенплівка, 
проявники, фіксажі для рентгенівських плівок))

2220 20366,00 грн. 
(Двадцять тисяч 
триста шістдесят 
шість грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -20.59.1 - Фотопластинки й 
фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 
фотохімікати та фотографічні незмішані 
речовини (ДК 021:2015-24931000-9 - 
Фотопластини ти фотоплівки(рентгенплівка, 
проявники, фіксажі для рентгенівських плівок))

2220 5872,44 грн. 
(П’ять тисяч 

вісімсот сімдесят 
дві грн. 44 коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010-20.60.1 - Волокна синтетичні (ДК 
021:2015 -33141000-0 Медичні -матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового 
застосування(шовк стерильний))

2220 6561,24 грн. 
(Шість тисяч 

п’ятсот шістдесят 
одна грн. 24 коп.)

Натуральна форма



ДК 016:2010-20.60.1 - Волокна синтетичні (ДК 
021:2015-33141000-0 Медичні матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового 
застосування(шовк стерильний))

2220 І 45420,67 грн.
(Сорок п’ять 

тисяч чотирста 
І двадцять грн. 67 

коп.)
ДК 016:2010 -21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й 
гормони; ( ДК 021:2015-33642000-2 - 
Гормональні препарати системної дії, крім 
статевих гормонів (дексаметазон); 33662000-8 
Лікарські засоби для лікування захворювань 
органів чуття (очні краплі); 33632000-9 - Лікарські 
засоби для лікування захворювань опорно- 
рухового апарату (Протизапальні та 
протиревматичні засоби))

2220 20000,00 грн. 
(Двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -21.20.1 Ліки (ДК 021:2015 
■33141000-0 -Медичні матеріали нехімічні та 

гематологічні одноразового застосування 
(гепарин), 33616000-1 - Вітаміни; 33675000-2 - 
Антигістамінні засоби для системного 
застосування; 33631000-2 -Лікарські засоби 
для лікування дерматологічних захворювань 
(зеленка,йод); 33662000-8 - Лікарські засоби 
для лікування захворювань органів чуття (очні 
краплі);33622000-6 - Лікарські засоби для 
лікування захворювань серцево-судинної 
системи - (фуросемид); 33661000-2 - Лікарські 
засоби для лікування хвороб нервової системи 
(лідокоін) ;33692000-7 -Медичні розчини( 
реополиглюкин, реосорбилакт))

2220 105600,00 грн. 
(Сто п’ять тисяч 
шістсот грн. 00 

коп.)

ДК 016:2010 -22.19.7 - Вироби з вулканізованої 
ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми 
( ДК 021:2015-33141000-0 -Медичні матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового 
застосування (Хірургічні рукавички))

ДК 016:2010 -21.20.2 - Препарати 
фармацевтичні, інші ( ДК 021:2015-33680000-0 - 
Фармацевтичні вироби(Айлія))

2220 103901,28 грн.
(Сто три 

тис.дев’ятсот 
І одна грн. 28 коп.

2220 20000,00 грн. 
(Двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -32.50.4 - Окуляри, лінзи та їхні 
частини(ДК 021:2015- 33731000-3 -Контактні 
лінзи )

2220 35300,00 грн. 
(Тридцять п’ять 

тисяч триста 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -32.50.5 - Вироби медичної та 
хірургічної призначеності, інші (ДК 021:2015 
-33141000-0 -Медичні матеріали нехімічні та 
гематологічні одноразового застосування ( 
Медична вата))

2220 20000,00 грн. 
(Двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

ДК 016:2010 -32.50.1- Інструменти і прилади 
медичні, хірургічні та стоматологічні (ДК 
021:2015 -33126000-9 -Стоматологічні прилади)

2220 І 5571,65 грн.
(П’ять тисяч 

п’ятсот сімдесят 
одна грн.65 коп.) Натуральна форма

РАЗОМ ПО К Е К В  2220 медикаменти 626 972,88
ДК 016:2010 -01.11.7 - Овочі бобові сушені 
(ДК 021:2015 -  03212000-0 -Картопля та сушені 
овочі(Горох сушений))

2230

1200,00 грн. 
(Одна тисяча 

І двісті грн.00 коп.) І

ДК 016:2010 -01.13.4 - Овочі коренеплідні, 
цибулинні та бульбоплідні (ДК 021:2015- 
03221000-6 -Овочі (морковь, цибуля 
ріпчастабуряк. капуста молода))

34300,00 грн.
І (Тридцять чотири І 

тисячі триста 
грн.00 коп.)

2230
ДК 016:2010 01.13.5 -Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну 
(ДК 021:2015-03212000-0 - Картопля та сушені 
овочі) 2230

19200,00 грн. 
(Дев’ятнадцять 

тисяч двісті 
грн.00 коп.)



ДК 016:2010-01.47.2 - Яйця у шкаралупі, свіжі 
(ДК 021:2015-03142000-8 -Продукція 
тваринництва (яйця)) 2230

7000,00 грн. 
(Сім тисяч грн.00 

коп.)
ДК 016:2010 -10.11.1 - М’ясо великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи охолоджене 
(ДК 021:2015 -15111000-9 -М’ясо великої рогатої 
худоби родини ) 2230

10000,00 грн. 
(Десять тисяч 

грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.12.1 - М’ясо свійської птиці, 
свіже чи охолоджене (ДК 021:2015-15112000-6 - 
М’ясо свійської птиці)

2230

65800,00 грн. 
(Шістдесят п’ять 
тисяч вісімсот 

грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.13.1 - Консерви та готові страви 
з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (ДК 
021:2015 -15131000-5 -М’ясні пресерви та 
вироби )(Тушонка яловича 0,525 гр ) 2230

5000,00 грн. 
(П’ять тисяч 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.20.1 - Продукція рибна, свіжа, 
охолоджена чи заморожена (ДК 021:2015 
-15221000-3 -Морожена риба)

2230

69000,00 грн.
(Шістдесят 

дев’ять тисяч 
грн.00 коп.) т

ДК 016:2010 -10.20.2 -Риба, оброблена чи 
законсервована іншим способом; ікра осетрових 
та замінники ікри ( ДК 021:2015-15241000 -9 
Панірована риба та рибні консерви)(Сардина 
нат.0,240 гр) 2230

5000,00 грн. 
(П’ять тисяч 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010-10.32.1 - Соки фруктові та овочеві 
(ДК 021:2015-15321000-4 -Фруктові соки )

2230

4000,00 грн. 
(Чотири тисячі 

грн.00 коп.)
ДК 016:2010 -10.39.1 - Плоди та овочі, 
оброблені та законсервовані, крім картоплі 
(ДК 021:2015-15331000-7 -Оброблені овочі 
(Ікра кабачкова ,паста томатна, овочі, огірки 
коне. Зл) 2230

3500,00 грн. 
(Три тисячі 

п’ятсот грн.00 
коп.)

ДК 016:2010 -10.41.5 -Олії рафіновані (ДК 
021:2015-15421000-5 -Рафіновані о л ії)

2230

8800,00 грн. 
(Вісім тисяч 

вісімсот грн.00 
коп.)

ДК 016:2010 -10.51.1 - Молоко та вершки, 
рідинні, оброблені ((ДК 021:2015-15511000-3- 
Молоко)

2230

15500,00 грн. 
(П’ятнадцять 
тисяч п ’ятсот 

грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.51.3 - Масло вершкове та 
молочні пасти (ДК 021:2015-15530000-2 - 
вершкове масло ) (Спред солодковершковий 
72,5%,Масло"Крестьянское" 73 % 200 гр) 2230

8000,00 грн. 
(Вісім тисяч 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.51.5 - Продукти молочні, інші 
(ДК 021:2015-11511000-3 - Молоко ( Молоко та 
вершки, згущені, підсолоджені))

2230

13000,00 грн. 
(Тринадцять 

тисяч грн.00 коп.)

ДК 016:2010-10.61.1 - Рис напівобрушений чи 
повністю обрушений, або лущений чи дроблений 
(ДК 021:2015 -15614000-5 -Рис оброблений )

2230

2500,00 грн. 
(Дві тисячі 

п’ятсот грн.00 
коп.)

ДК 016:2010 -10.61.2 - Борошно зернових і 
овочевих культур; їхні суміші (ДК 021:2015 
-15612000-1 - Борошно зернових та овочевих 
культур і супутня продукція ) 2230

1500,00 грн. 
(Одна тисяа 
п’ятсот грн.00 

коп.)

ДК 016:2010 -10.61.3 - Крупи, крупка, гранули та 
інші продукти з зерна зернових культур (ДК 
021:2015-15613000 - 8 -Продукція із зерна 
зернових культур (вівсяні пластівці, крупа)

2230

18087,00 грн. 
(Вісімнадцять 

тисяч вісімдесят 
сім грн. 00 коп.)

ДК 016:2010-10.71.1 - Вироби хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання (ДК 021:2015-15811000-6 
- Хлібопродукти)(Хліб житньо-пшеничний 
формовий 700г,Хліб пшеничний формовий 550г) 

• 2230

23500,00 грн. 
(Двадцять три 

тисячі п’ятсот грн. 
00 коп.)



5000,00 грн 
(П’ять тисяч 
грн.00 коп.)

7000,00 грн. 
(Сім тисяч грн.00 

коп.)

6500,00 грн. 
(Шість тисяч 
п’ятсот грн.00 

коп.)

600.00 грн. 
(Шістсот грн.00

коп.)

1000.00 грн. 
(Одна тисяча

грн.00 коп.)

352,66 грн. 
(Триста п’ятдесят 
дві грн.66 коп.)

36846,98 грн. 
(Тридцять шість 

І тисяч вісімсот 
сорок шість грн.98і 

коп.)

2913,00 грн. 
(Дві тисячі 
дев’ятсот 

тринадцять грн.00 
коп.)

Натуральна форма
4500,00 грн. 

(Чотири тисячі 
п'ятсот грн.00 

коп.)

Натуральна форма

15646,00 грн. 
(П’ятнадцять 

тисяч шістсот 
сорок шість 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -10.73.1 - Макарони, локшина, 
кускус і подібні борошняні вироби ( ДК 021:2015 
-15851000-8 - Борошняні вироби )(Макаронні
вироби^____________ ______ ______
ДК 016:2010-10.81.1 - Цукор-сирець, 

тростинний і очищений тростинний чи буряковий 
цукор (сахароза); меляса (ДК 021:2015 
■15831000-2 -Цукор)

ДК 016:2010 -10.83.1 -Чай і кава, оброблені ШКІ 
021:2015-15863000-5-Чай)

ДК 016:2010-10.84.3 - Сіль харчова (Д К  
021.2015 -15872000-1 -Трави та спеції(сіль 
харчова))

ІДК 016.2010 -10.89.1 - Супи, яйця, дріжджі та 
інші харчові продукти; екстракти та соки з м’яса, 
риби й водяних безхребетнихза(ДК 021:2015 
-15871000-4 -Оцет; соуси; приготовані заправки; 
гірчичний порошок та гірчична макуха; столова 
гірчиця)(сода)

РАЗОМ ПО К Е К В  2230 харчування

ДК 016:2010 -26.51.9 - Роботи субпідрядні як 
частина виробництва вимірювального, 
випробувального та навігаційного 
устатковання(ДК 021:2015 -50411000-9 -Послуги І 
з ремонту і технічного обслуговування 
вимірювальних приладів)

І ДК 016:2010 — 33.12.1 -Ремонтування та 
[технічне обслуговування машин загальної 
призначеності ( ДК 021:2015 -50530000-9 - 

[Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
техніки )( Ремонтування та технічне 
обслуговування непобутового холодильного та 
вентиляційного устатковання 
харчоблоку);(50750000-7 -Послуги з технічного 
обслуговування ліфтів ); (50310000-1 -Технічне 
обслуговування і ремонт офісної техніки (РРО))

І ДК 016:2010 — 33.12.1 - Ремонтування та 
технічне обслуговування машин загальної 
призначеності ( ДК 021:2015-50530000-9 - 

[Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
техніки )( Ремонтування та технічне 
обслуговування непобутового холодильного та 
вентиляційного устатковання 
харчоблоку);(50750000-7 -Послуги з технічного 
обслуговування ліфтів ); (50310000-1 -Технічне 
обслуговування і ремонт офісної техніки(РРО))

ДК 016:2010 -  33.13.1 - Ремонтування та 
технічне обслуговування електронного й 
оптичного устатковання (ДК 021:2015 -50421000| 

[2-Послуги з ремонту і технічного обслуговування І 
медичного обладнання)(поточній ремонт ГК-100- 

[ЗМ.ЄК-1Т,50421000-4- техничне обслуговування 
РУМ)

ДК 016:2010 — 33.13.1 - Ремонтування та 
технічне обслуговування електронного й 
оптичного устатковання (ДК 021:2015 —50421 oooj 
2-Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
медичного обладнання)(поточній ремонт ГК-100- 

|ЗМ,ЄК-1Т;50421000-4- техничне обслуговування 
РУМ)



40951.00 грн. 
(Сорок тисяч

дев’ятсот 
п’ятдесят одна 

грн.00 коп.)
6159.00 грн. 

(Шість тисяч сто 
п’ятдесят дев’ять

грн.00 коп.)

4444,20 грн. 
(Чотири тисячі 

чотириста сорок 
чотири грн.20 

коп.)

Натуральна форма

4550,00 грн. 
(Чотири тисячі 

п’ятсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.)

І 1000,00 гр 
(Одна тисяча 

00 коп.)

Натуральна форма
32,40 грн. 

(Тридцять дві 
грн. 40 коп.)

13850,00 грн. 
(Тринадцять 

тисяч вісімсот 
п'ятдесят грн.00 

коп.)

50,06 грн. 
(П’ятдесят 
грн.06 коп.)

Натуральна форма
1184,00 грн. 

(Одна тисяча сто 
вісімдесят чотири 

грн.00 коп.)

Натуральна форма
4204,55 грн. 

(Чотири тисячі 
двісті чотири 
грн.55 коп.)

14640,00 грн. 
(Чотирнадцять 
тисяч шістсот 

сорок грн.00 коп.)

13248,00 грн. 
(Тринадцять 

тисяч двісті сорок 
вісім грн.00 коп.)

Натуральна форма

ІДК^Ї6І20Ї^"38/ЇТ2^~3бйранняІ5езпечнй)Г 
відходів, непридатних для вторинного 
використовування (ДК 021:2015 -90512000-9 - 
Послуги з перевезення сміття )

ІДК 016:2010 -38.12.1 - Збирання небезпечних 
відходів (ДК 021:2015-90520000 -8 Послуги у 

Ісфері поводження з радіоактивними, 
токсичними, медичними та небезпечними 
відходами(збирання,зберігання для подальшої 
утилизації медичної

ДК 016:2010 -38.12.1 - Збирання небезпечних 
відходів (ДК 021:2015 -90520000 -8 Послуги у 
сфері поводження з радіоактивними, 
токсичними, медичними та небезпечними 
відходами(збирання,зберігання для подальшої 
утилизації медичної
вати,рукавиць,ртутьвміщуючих 

Іламп,автомобільної гуми)

ДК 016.2010 -38.32.2 Сировина вторинна 
металева (ДК 021:2015 -90513000-6 -Послуги з 
поводження із безпечними сміттям і відходами 

|та їх утилізація)

ДК 016:2010 -45.20.1 - Технічне обслуговування 
[та ремонтування автомобілів і маловантажних 
автотранспортних засобів (ДК 021:2015 - 
50112000-3 -Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів )

ДК 016:2010 -53.10.1 - Послуги поштові у межах І 
зобов’язання щодо надання універсальних 
послуг (ДК 021:2015-64110000-0 -Поштові 
послуги )

ДК 016:2010 -53.10.1 - Послуги поштові у межах! 
зобов’язання щодо надання універсальних 
послуг (ДК 021:2015 -64110000-0 -Поштові 
послуги )
ДК 016:2010 - 61.10.1 - Послуги щодо 
передавання даних і повідомлень (ДК 016:2010 
-642100000-1 -Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних)

ДК 016:2010 - 61.10.1 - Послуги щодо 
передавання даних і повідомлень (ДК 016:2010 
-642100000-1 -Послуги телефонного зв’язку та 
передачі даних)

ДК 016:2010 - 61.10.4 - Послуги зв’язку 
Інтернетом проводовими мережами ((ДК 
016.2010-642100000-1 -Послуги телефонного 
зв язку та передачі даних)(послуги інтернет)

ДК 016:2010 - 61.10.4 - Послуги зв’язку 
Інтернетом проводовими мережами ((ДК 
016:2010 -642100000-1 -Послуги телефонного 
зв язку та передачі даних)(послуги інтернет)

ДК 016:2010-62.01.1 - Послуги щодо 
проектування та розробляння у сфері 
інформаційних технологій (ДК 021:2015- 
72212000-4 -Послуги з розробки прикладного 
програмного забезпечення)

ДК 016:2010-62.01.1 - Послуги щодо 
проектування та розробляння у сфері 
інформаційних технологій (ДК 021:2015- 
72212000-4 -Послуги з розробки прикладного 
програмного забезпечення)



ДК 016:2010 -63.12.1 - Розміщування інформації 
на веб-порталі (ДК 021:2015-64216000-3 - 
Послуги систем електронної передачі 
електронних повідомлень та інформації)

2240

385,68 грн. 
(Триста 

вісімдесят п’ять 
грн.68 коп.)

ДК 016:2010 -63.12.1 - Розміщування інформації 
на веб-порталі (ДК 021:2015-64216000-3 - 
Послуги систем електронної передачі 
електронних повідомлень та інформації)

2240

690,00 грн. 
(Шістсот 

дев'яносто грн.00 
коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -64.19.3 - Послуги з грошового 
посередництва інші (ДК 021:2015-66110000-4- 
Банківські послуги) 2240

961,97 грн. 
(Дев’ятсот 

шістдесят одна 
грн.97 коп.)

ДК 016:2010 -64.19.3 - Послуги з грошового 
посередництва інші (ДК 021:2015-66110000-4 - 
Банківські послуги) 2240

738,03 грн. 
(Сімсот тридцять 
вісім грн.03 коп.) Натуральна форма

ДК 016:2010 -65.12.1 - Послуги щодо 
страхування від нещасних випадків і 
страхування здоров’я (ДК 021:2015-66512000-2 - 
Послуги зі страхування від нещасних випадків і 
страхування здоров’я)

Ш-

2240

183,60 грн. 
(Сто вісімдесят 
три грн.60 коп.)

Натуральна форма
ДК 016:2010 -65.12.2 -Послуги щодо 
страхування автотранспорту (ДК 021:2015- 
66516000-0 -Послуги зі страхування цивільної 
відповідальності) 2240

1527,56 грн . 
(Одна тисяча 

п’ятсот двадцять 
сім грн.56 коп.) Натуральна форма

ДК 016:2010 -71.12.1 - Послуги інженерні (ДК 
021:2015-71300000-1 - інженерні 
послуги)(енергетичний паспорт 
підприємства,розробка загальновиробничих 
норм питомих витрат палива.теплової та 
електричної енергії) 2240

12070,77 грн. 
(Дванадцять 

тисяч сімдесят 
грн.77 коп.)

Натуральна форма

ДК 016:2010 -71.12.1 - Послуги інженерні (ДК 
021:2015-71300000-1 - інженерні 
послуги)(енергетичний паспорт 
підприємства,розробка загальновиробничих 
норм питомих витрат палива.теплової та 
електричної енергії) 2240

31195,00 грн. 
(Тридцять одна 

тисяча сто 
дев’яносто п’ять 

грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -71.20.1 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (ДК 021:2015- 
50410000-2 -Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування медичного і високоточного 
обладнання;71632000-7 - Послуги з технічних 
випробувань(випробування електрозахисних 
засобів))

2240

19457,00 грн. 
(Дев’ятнадцять 
тисяч чотирита 

п’ятдесят сім 
грн.00 коп.)

ДК 016:2010 -71.20.1 - Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування (ДК 021:2015- 
50410000-2 -Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування медичного і високоточного 
обладнання;71632000-7 - Послуги з технічних 
випробувань(випробування електрозахисних 
засобів,повірка зособів вимірювальної 
техніки));50433000-9 - Послуги з 
калібрування)(контроль вихідних параметрів 
РУМ-11.УЗТ.УВЧ)

2240

23308,22 грн. 
(Двадцять три 
тисячі триста 

вісім грн.22 коп.)

Натуральна форма
ДК 016:2010 - 80.20.1 -Послуги систем 
безпеки(ДК 021:2015 -  75251000-0 -Послуги 
пожежних служби (технічне обслуговування 
системи пожежної сигналізації) ;50413000-3 - 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
контрольних приладів ( здійснення цілодобового 
спостерігання); 79710000-4 - Охоронні послуги 
(охоронна сигналізація,тривожна сигналізація))

2240

67008,00 грн. 
(Шістдесят сім 

тисяч вісім грн.00 
коп.)



ГДКОІШГи -81.29.1 - Послуги щодо" 
[очищування, інші (ДК 021:2015 -90с

9009С2задо%ДЄпІНфіКування та витраа 9U923000-3 -Послуги з дератизації •
Послуги з боротьби зі шкідниками )’

"  Ві) 100000-0-Пс

ІДК 016:2010 - 86.90.1 ІП
здоров’я, інші (ДК 021:2015- 851 ГОООО-О* 
Послуги у сфері охорони здоров’я 

поактеріологічний контроль))

(ДК 016:2010 - 86.90.1
здоров’я, інші (ДК 0 2 1 :2 0 іТ -  85У1 ОМОО-О* 
Послуги у сфері охорони здоров’я 
(оактеріологічний контроль))

ГДК 016:2010 - а і.01.1 -Послуги бібліотек і "  

іарх ів ів)^^ 021:2015 -92512000-3 - Послуги

fc k  016:2010 -96.11.1 -Ремонтування"
ІКПМп ’ютсігм'г» .............

ниджеи,заправка картриджів); 5032: 
«Ремонт і технічне обслуговування 
комп’ютерних периферійних пристроїв» 
(технічне обслуговування комп'ютерів 
друкуючих пристроїв тощо);

ЩК 016.2010 -95.11.1 -Ремонтування

0 2 7 ? т Т ^ УНІКаЦІЙНОГО Устатк°вання (ДК
1.2015 - 50313000-2 -Технічне обслуговувань 

ремонтування копіювальної техніки (в^новленн
«Р^ТРИДЖЄИ’3аПраВКа картРиДжів): 50323000-5 - 
«Ремонт і технічне обслуговування
комп’ютерних периферійних пристроїв»
(технічне обслуговування комп'ютерів
друкуючих пристроїв тощо);

1 ' 110СЛуги Щ°Д° прання Т І хімічного чищення текстильних і хутряних
виробів (ДК 021:2015-98310000-9 -Послуги з

І прання і сухого чищення (прання білизни))

Іх їч н 1 6гп2010 " _%'и '■1 ' ' І0СЛУГИ Щ°Д° прання та хімічного чищення текстильних і хутряних
виробів (ДК 021:2015-98310000-9 -Послуги з
прання і сухого чищення (прання білизни))

ГРАЗОМ ПО К Е К В  2240 послуги (кр ім ' 
комунальних)

Видатки на відрядження 
РАЗОМ ПО К Е К В  22.50 
Д к 016:2010 -  36.J0.1 -І Іара та гаряча вода '

0П9323ЧоаппНЯ ПЗРИ Т3 ГаРЯЧОЇ ВОДИ (ДК 021:2015 -  09323000-8 -пара, гаряча вода та пов’язана
продукція ; (постачання теплової енергії))

І ^2414,47 грн. І 
(Двадцять дві 

1 ’ І 1 тисячі чотириста І 
10-6 І  чотирнадцять 

І грн.47 коп.)
2240 1

1 1 ПП г-кч.. Іі і уоо,ии грн. 1 
и І 1 (Одна тисяча І 

1 дев’ятсот 
шістдесят п’ять І 

2240 грн.00 коп.)
^ Li \Л І І ^ ___

и 25005,34 грн" -------------
1 (Двадцять п’ять І 
І тисяч п’ять 1 
1 грн.34 коп.) 1 

2240 _________
іНИ 1 1 '"і.пгп. її 1

_ І Натуральна форма

1 3960,00 грн. ] 
1 (Три тисячі І 
1 дев’ятсот 
1 шістдесят грн.00 

1 2240 коп) 1
І НЯТ\/ПЯ Пиио лК/ЧЛ. а»І 2257,00 грн. І ' 

1 (Дві тисячі двісті І 
1 п’ятдесят сім 1 

2240 грн.00 коп.)

1 1 іа I y^dJIbHa азормя 1

грн
1 (П’ятнадцяті 

1 тисяч чотирис 
я 1 вісімдесят трі 

грн.04 коп.)

2240 ________

і.
>
та

и І

ооіл.ООгрн.
1 (Три тисячі 
1 вісімсот одна 

грн.00 коп.)

2240 ___________
Н  Я Т \ / Э п  l  ij q  л  и . _ .і99521,07 грн. 

(Дев’яносто 
дев’ять тисяч 

п’ятсот двадцять 
2240 І 0,̂ на грн 07 коп.)

І -і О ■і 0*7 п л

іаіурдльна форма І

13127,80 грн. 
(Тринадцять 
тисяч сто 

двадцять сім
2240 І Грн 8° коп-)

r lS T W n o r iL  і і -1-_

509 635.00
ООО ЛЛ 1

псіїуральна форма І

І 800,00 грн. Т 
(Вісімсот грн.00 

2250 1_______коп.)_______І

-  800.00)~
І 231149,69 грн. Г  
І (Двісті тридцять І 
І одна тисяча сто І 
І сорок дев'ять грн. 

69коп.)

271 І____________

ВИСІ

про

20 відсотків не 
перевищуэ суми 
іначеної у Договору 
закупівлю послуг за І 
державні кошти 
№10742/15 від 

05.02.2015 року



21485,69 грн.
І (Двадцять одна 
тисяча чотириста 

вісімдесят п’ять 
грн. 69коп.)

економія за рахунок 
зменшення тарифів

252 635.38
36520,00 грн. 

(Тридцять шість 
тисяч п’ятсот І 

І двадцять грн.
І 00коп.)

~~ 1512,00 грн. ( 
(Одна тисяча 

п'ятсот 
дванадцять грн.

І 00коп.)
60588,00 грн. 

(Шістдесят тисяч 
п’ятсот вісімдесят 
вісім грн. 00коп.)

6577,00 грн. 
(Шість тисяч 

п’ятсот сімдесят 
сім грн. 00коп.)

105 197~І00
48336,63 грн. 
(Сорок вісім 
тисяч триста 

тридцять шість 
грн. 63коп.)

20 відсотків не 
перевищуэ суми 

І визначеної у Договору 
про закупівлю послуг за 

державні кошти 
№062109 від 05.02.2015 
  року

19885,00 грн. 
(Дев’ятнадцять 
тисяч вісімсот 

вісімдесят п’ять 
грн. 00 коп.)

Г 68 221,63
467,81 грн. 
(Чотирста 

шістдесят сім 
грн.81 коп.) 

13795,19 грн. І 
(Тринадцять 
тисяч сімсот 

дев’яносто п’ять 
грн. 19 коп.)

14 263.00
1600,00 грн. 

(Одна тисяча І 
шістсот грн.00 

коп.)
5340,38 грн. 
(Пять тисяч 

триста сорок 
грн.38 коп.)

Натуральна форма Дов 
№1 від 18.02.2016р. Дов 
№2 від 24.03.2016р. Дов 
№3 від 21.04.2016р. Дов 

№6 від 21.06.2016р.

2 6 ,6 9  грн 
(д в а д ц я т ь  шість, 

грн.6 9  коп) 
2бТб9І

Натуральна форма 
Довідка №6 від

21.06.2016р.

ІДК 016:2010 -  36.30.1 -Пара та гаряча вода;" 
постачання пари та гарячої води (ДК 021 201 в — І 
09323000-8 -пара,гаряча вода та пов’язана ' 
продукція ; (постачання теплової енергії))

|РАЗОІУІ ПО К Е К В  2271

n o f o m f  ~ -Послуги каналізаційні
(ДК 021.2015 -90430000-0 -Послуги з відведення І 
стічних вод-)(централізоване водовідведенняї

® S ? S 10-  37 00’1 -Послуги каналізаційні 
(ДК 021:2015 -90430000-0 -Послуги з відведення І 

[стічних вод-)(цЄнтралізоване водовідведення)
ДК 016:2010 -36.00.2 - Обробляння та 

розподіляння води трубопроводами (ДК 
[021.2015 -65111000-4 -Розподіл питної 
води)(централізоване водопостачання)

І ДК 016:2010 -36.00.2 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами (ДК
021.2015 -65111000-4 -Розподіл питної 
води)(централізоване водопостачання)
РАЗОМ НО К Е К В  2272

ДК 016:2010 -  35.13.1 -Розподілення 
електричної енергії; постачання електричної 
енергії (ДК 021:2015 -  65310000-9 -розподіл 

електричної енергії ( постачання електричної 
______________ енергії, послуга))

ДК 016.2010 — 35.13.1 -Розподілення 
електричної енергії; постачання електричної 
енергії (ДК 021:2015 -  65310000-9 -розподіл 

електричної енергії ( постачання електричної
_______________енергії, послуга))

[РАЗОМ  ПО К Е К В  2273___________
ДК 016:2010 -35.22.1 -Розподіляння 
газоподібного палива трубопроводами (ДК 
021:2015 -65200000-5 -Послуги з розподілу газу 
та супутні послуги)______

ІДК 016:2010 -  06.20.1 -Газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані (ДК 
021.2015— 09123000-7-природний газ

РАЗОМ ГІО К Е К В  2274"_______________
ДК 016:2010 -85.60.1 Послуги освітянські 
допоміжні (ДК 021:2015 -  79634000-7 - Послуги з 
професійної орієнтації)

ДК 016:2010 -85.60.1 Послуги освітянські 
допоміжні (ДК 021:2015 -  79634000-7 - Послуги з 
професійної орієнтації)

РАЗОМ ПО К Е К В  2282~ _______
65.12.1 Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків і страхування здоров’я
(65.12.12-00.00 Послуги щ одо страхування » _\
РАЗОМ I1Q К Е К В  2700



Податки
РАЗОМ ПО KF.KR 2,S(l(l

2800

І 20200,00 грн. 
(Двадцять тися1 

двісті грн.00 коп ) 1 “

ДК 016:2010-26.60.1 -Апарати, що 
і використовують ультрафіолетове чи 
Іінфрачервоне випромінювання, застосовувані у 
медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії 
(ДК 021:2015 -33122000-1 -Офтальмологічне 
обладнання(ІпАпШ))

3110

452625,40 грн. 
(Чотириста п 
'ятдесят дві 

тисячі шістсот 
двадцять п 'ять 

грн. 40 коп.)

и і

ДК 016:2010 - 27.51.1 -Холодильники та 
морозильники; машини пральні; електроковдри; 
вентилятори (ДК 021:2015 -39711000-9 - 
Електричні побутові прилади для обробки 
продуктів харчування)

3110

5999,00 грн. 
(П 'ять тисяч дее 
’ятсот дев ’яност< 

дев ’ять грн. 00 
коп.) Натуральна форма 

1 Дов № 2 від 24.03 2016р І
ДК 016:2010 -32.50.3 - Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та ветеринарні; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні частини 
(ДК 021:2015 -33192000-3 -Меблі медичного -  
запризначення(стіл електропідйомний)

3110

31980,00 грн. 
(Тридцать одна 

І, тисяча дев’ятсот 
вісімдесят грн. ОС 

коп.)
)

Натуральна форма 
Дов № 1 від 18.02.2016р.

ДК 016:2010 -26.20.1 - Машини автоматичного 
обробляння інформації переносні, масою не 
більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; 

|органайзери цифрові персональні та подібні 
комп’ютери (ДК 021:2015 -30213000-5 - 
Персональні комп’ютери;30232000-4 - 
Периферійне обладнання)

3110

16712,00 грн. 
(Шістнадцять 
тисяч сімсот 

дванадцять грн. 
00 коп.)

Натуральна форма 
Дов № Звід  21.04.2016р. 
Дов № 5 від 24.05.2016р.

ДК 016.2010 -26.70.2 - Прилади оптичні, інші, та 
їхні частини (ДК 021:2015-38600000-1 -Оптичні 
прилади)

3110

18912,00 грн. 
(Вісімнадцять 

тисяч дев’ятсот 
дванадцять грн. 

00 коп.)

Натуральна форма 
Дов № 5 від 24.05.2016р.

РАЗОМ ПО К Е К В  3110
526 228,40

Капітальний ремонт 2-го мікрохірургічного 
відділення загальної патології ока на 65 ліжок 
(чоловіча частина) головного корпусу

3132

395571,00 грн.
(Триста 

дев’яносто п’ять 
тисяч п’ятсот 
сімдесят одна 
грн. 00 коп.)

Капітальний ремонт 3-го мікрохірургічного 
1 відділення судинної патології ока на 55 ліжок 
головного корпусу

3132

1103810,00 грн. 
(Один мільйон 
сто три тисячі 

вісімсот десять 
грн. 00 коп.)

Капітальний ремонт приймального відділення та 
ценгральноъ стерилізаційної прибудові до головного 
корпусу.

3132

224445,00 грн. 
(Двісті двадцять 

чотири тисячі 
чотириста сорок 

п’ять грн. 00 
коп.)

Капітальний ремонт в частині заміни заповнень | 
внутрішних світлових отворів віконного блоку в 
зовнішній стіні центральної сходової клітини 
прибудові до головного корпусу. j

3132

82000,00 грн. 
(Вісімдесят дві 
тисячі грн. 00 

коп.)

Капітальний ремонт фізіотерапевтичного відділення 
прибудові до головного корпусу. 1

3132

205581,00 грн. 
(Двісті п’ять 
тисяч п’ятсот 

вісімдесят одна 
грн. 00 коп.)

Проведення експертизи щодо проектування 1 
'будівництва Капітальний ремонт 3-го 
мікрохірургічного відділення судинної патології ока 
на 55 ліжок, та 2-го мікрохірургічного відділення 
загальної патології ока на 65 ліжок (чоловіча 
частина) головного корпусу

п

3132 І

1566,00 грн. 
(Одна тисяча 

’ятсот шістдесят 
шість грн. 00 

коп.)

Натуральна форма Дов І 
№5 від 24.05.2016р.



/ р а з о м  ПО KTK-R Ї И -) 
І РАЗОМ

Затверджений рішенням комітету з конкуру 

Голова комітету з конкурсних торгів

2 012 973.00І 
~4 779 729.89І

Комунальний' 
з а к л а д  
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