
Додаток №1 

1 2 3 4 5 6

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 2210

15 000,00

(п'ятнадцять  тисяч грн.00 

коп.)

36 000,00

( тридцять шість  тисяч   

грн. 00 коп.)

37 970,00

(тридцять сім  тисяч 

дев'ятсот сімдесят грн. 00 

коп.)

20 000,00

(двадцять  тисяч грн. 00 

коп.)

79 953,00

(сімдесят дев'ять  тисяч 

дев'ятсот п'ятдесят три  

грн.00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00коп.)

780,00

(сімсот вісімдесят грн. 00 

коп.)

2 200,00

(дві  тисячі  двісті   грн. 00 

коп.)

50 000,00

(п'ятдесят   тисяч грн. 00 

коп.)

1 638,00

(одна тисяча шістсот 

тридцять вісім грн. 00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

спеціальний фонд  

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

20.41.3 (33700000-7 Засоби особистої гігієни) 2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Продукція друкована інша 58.19.19. 

(22800000-8 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби)

2210

Без 

проведення 

процедур

Продукція друкована інша 58.19.19. 

(22800000-8 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби) 2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Додаток до річного плану закупівель, що здіснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р.                                                                                                                        

по КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних" ЄДРПОУ 02004120

Предмет закупівлі

Код  

КЕКВ(для 

бюджетни

х коштів)

Процедура 

закупівлі 

Очікувана вартість 

предмету закупівлі

спеціальний фонд  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

загальний фонд

спеціальний фонд  

спеціальний фонд  

Примітки

 спеціальний фонд    

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

20.41.3 (33700000-7 Засоби особистої гігієни)

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

20.41.3  (33700000-7 Засоби особистої 

гігієни) 080600

Продукція друкована інша 58.19.19. 

(22400000-4 Марки, чекові бланки, банкноти, 

сертифікати акцій, рекламні матеріали, 

каталоги та посібники

2210

2210

2210

 журнали та періодичні видання друковані 

(Видання періодичні) 58.14.1 (22200000-2 

Газети, періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали)

2210

2210

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд   

2210

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд  

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд  

 загальний фонд    

спеціальний фонд

Лампи та світильники, інші 27.40.3 (31500000-

1 Освітлювальне обладнання та електричні 

лампи) 

Вироби канцелярські паперові  

17.23.1(30100000-0 Офісні техніка, 

устаткування та приладдя, крім комп’ютерів, 

принтерів та меблів)

Проводи та кабелі електронні й електричні, 

інші 27.32.1 (31300000-9 Ізольовані дроти та 

кабелі)

Вироби канцелярські паперові  17.23.1   

(30100000-0 Офісні техніка, устаткування та 

приладдя, крім комп’ютерів, принтерів та 

меблів) 080600

Лампи та світильники, інші 27.40.3 (31500000-

1 Освітлювальне обладнання та електричні 

лампи)  080600 2210

2210

2210

Без 

проведення 

процедур
спеціальний фонд



Додаток №1 

1 050,00

(одна тисяча п'ятдесят   

грн. 00 коп.)

36 000,00

(тридцять шість  тисяч грн. 

00 коп.)

9 000,00

(дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

30 000,00

(тридцять  тисяч грн. 00 

коп.)

125 000,00

(сто двадцять п'ять тисяч  

грн. 00 коп.)

74 999,00

(сімдесят чотири тисячі 

дев'ятсот дев'яносто дев'ять 

грн. 00 коп.

1 801,00

(одна тисяча вісімсот одна  

грн. 00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

15 000,00

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.)

12 000,00

(дванадцять  тисяч грн. 00 

коп.)

1 700,00

(одна тисяча сімсот грн. 00 

коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

2 500,00

(дві тисячі  п'ятсот  грн. 00 

коп.)

2 000,00

(дві  тисячі грн. 00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

5 500,00

(п'ять тиcяч п'ятсот грн. 00 

коп.)

Мітли та щітки , 32.91.1 (39224000-8 Мітли, 

щітки та інше господарське приладдя)

Без 

проведення 

процедур
Гравій та пісок  08.12.1  (44100000-1 

Конструкційні матеріали та супутні вироби)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини  25.93.1   

(31711000-3 Електронне приладдя(електроди)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2210

2210

2210

Одяг робочий, чоловічий  14.12.1 (18130000-

9 Спеціальний робочий одяг)

Паливо рідинне та газ: оливи мастильні         / 

бензин/ 19.20.2 (09132000-3   Бензин марки А-

92,А-95, (09134200-9 Дизельне 

паливо,(09211000-1 Мастильні оливи та 

мастильні матеріали)

Без 

проведення 

процедур

 Вироби вогнетривкі (цементи, будівельні 

розчини, бетони та інші подібні суміші)  

23.20.1 (44100000-1 Конструкційні матеріали 

та супутні вироби) 2210

Шини та камери гумові нові 22.11.1  

(34351100-3 Шини до автомобілів)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2210

 загальний фонд   

 спеціальний фонд   2210

2210

Без 

проведення 

процедур

2210

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд   

2210

2210

спеціальний   фонд   

Без 

проведення 

процедур

2210

загальний фонд

 спеціальний фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

Вироби текстильні готові (М'який інвентар)  

13.92.1. (39500000-7 Текстильні вироби)

Посуд столовий і кухонний, інші предмети 

господарської призначеності та предмети для 

туалету, пластмасові 22.29.23 (39220000-0 

Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

Цемент 23.51.1  (44100000-1 Конструкційні 

матеріали та супутні вироби)

Інструмент  ручні, інші 25.73.3 (44500000-5-

Знаряддя, замки, ключі,петлі, кріпильні 

деталі, ланцюги та пружини)

Фарби та лаки, інші: сикативи готові 20.30.22  

(44800000-8 Фарби, лаки, друкарська фарба 

та мастики) 

Частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів 29.32.3 (34300000-0 

Частини та приладдя до транспортних засобів 

і їх двигунів)

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, 

крім природного газу (ацетилен, 

вуглекислота) 19.20.3 (24110000-8 

Промислові гази (ацетилен, вуглекислота), 

09120000-6  Газове паливо   (кисень 

технічний, азот, пропан)

Вироби текстильні готові (М'який інвентар)  

13.92.1.(39500000-7 Текстильні вироби) 

080600

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

2210

2210

2210

2210

Без 

проведення 

процедур

2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур



Додаток №1 

5 000,00

(п'ять  тисяч грн. 00 коп.)

3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)

3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)

1 500,00

(одна тисяча п'ятсот грн. 00 

коп.)

1 000,00

(одна тисяча грн. 00 коп.)

3 000,00

(три тисячі грн. 00 коп.)

7 000,00

(сім тисяч грн. 00коп.)

3 886,69

(три тисячі вісімсот 

вісімдесят шість  грн. 69 

коп.)

Разом: 2210 653 477,69

У т. ч. загальний 2210 214 507,69

спеціальний 2210 438 970,00

Устаткування електричне, інше та його 

частини (тени з комплектом кріплення) 

27.90.1 (44100000-1 Конструкційні матеріали 

та супутні вироби) 2210

Без 

проведення 

процедур

спеціальний   фонд   

2210

2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2210

Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, 

зі сталі  24.20.1 (44100000-1 Конструкційні 

матеріали та супутні вироби)

Труби, трубки та шланги з вулканізованої 

гуми (крім виготовлених з твердої гуми) 

22.19.3 (44100000-1 Конструкційні матеріали 

та супутні вироби)

Фітинги до труб чи трубок  зі сталі, не литі 

24.20.4  (44100000-1 Конструкційні матеріали 

та супутні вироби)

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Замки та завіси 25.72.1 (44100000-1 

Конструкційні матеріали та супутні вироби)

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 

виробів 28.14.1 (42131000-6  Крани, вентилі 

та клапани)

2210

2210

2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2210

Вироби канцелярські паперові  

17.23.1(30100000-0 Офісні техніка, 

устаткування та приладдя, крім комп’ютерів, 

принтерів та меблів)

2210

Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи 

лісовому господарстві 25.73.10 (44500000-5  

Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні 

деталі, ланцюги та пружини)

Вироби кріпильні та гвинтонарізні  25.94.1 

(44530000-4   Кріпильні деталі)

2210

2210

Труби, трубки, шланги  та фітинги до них 

пластмасові  22.21.2 (44100000-1 

Конструкційні матеріали та супутні вироби)

Гіпс 23.52.2  (44910000-2  Будівельний 

камінь)

Вироби пластмасові  для будівництва: 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді не 

пластикові 22.23.1 (44100000-1 

Конструкційні матеріали та супутні вироби)

Вапно негашене, гашене та гідравлічне 

23.52.1 (44910000-2  Будівельний камінь)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. 

23.99.1 (44100000-1 Конструкційні матеріали 

та супутні вироби)

2210

Без 

проведення 

процедур

2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2210

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

спеціальний   фонд   

Без 

проведення 

процедур



Додаток №1 

Медикаменти та перев'язувальні 

матеріали 2220

199 999,00

(сто дев'яносто дев'ять 

тисяч дев'ятсот дев'яносто 

дев'ять грн. 00 коп.)

118 200,00

(сто вісімнадцять тисяч 

двісті  грн. 00 коп.)

60 000,00

(шістдесят  тисяч грн. 00 

коп.)

125 563,00

(сто  двадцять  п'ять  тисяч  

п'ятсот  шістдесят три   грн. 

00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

188 384,00

(сто вісімдесят вісім тисяч  

триста вісімдесят чотири   

грн. 00 коп.)

30 000,00

(тридцять тисяч грн. 

00коп.)

20 000,00

(двадцять  тисяч грн. 00 

коп.)

15 520,80

(п'янадцять тисяч п'ятсот 

двадцять грн. 80 коп.)

93 466,00

(дев'яносто три тисячі 

чотириста шістдесят шість 

грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

15 000,00

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.)

70 400,00

(сімдесят тисяч  чотириста 

грн. 00 коп.)

16 898,00

(шістнадцять тисяч вісімсот 

дев'яносто вісім грн. 00 

коп.)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Продукти хімічні різноманітні /реактиви 

лабораторні/ 20.59.5 (33690000-3 Лікарські 

засоби різні; 33696500-0 Реактиви 

лабораторні) 2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Вироби медичної та хірургічної  

призначеності, інші /витратні матеріали/ 

32.50.5 (33141000-0 Медичні матеріали 

нехімічні та гематологічні одноразового 

застосування)

Продукти хімічні різноманітні  20.59.5  

/Реагенти діагностичні або лабораторні 

багатоскладові, зокрема папір, просочений чи 

покритий діагностичними чи лабораторними 

реагентами/ 20.59.52-10.00 (32354000-9 

Плівки) 2220

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд

загальний фонд 

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд

загальний фонд 

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди 

та алкалоїди рослинного походження та їхні 

похідні; антибіотики, 21.10.5 (33660000-4 

Лікарські засоби для лікування хвороб 

нервової системи та захворювань органів 

чуття; 33661200-3 Анальгетичні засоби )

Ліки 21.20.1 (33600000-6 Фармацевтична 

продукція)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд

загальний фонд 

 загальний фонд    

 загальний фонд    

спеціальний фонд

2220

2220

Гази промислові /кисень/  /кисень медичний/ 

20.11.1/ 20.11.11-70.00 (24100000-5 Гази- , 

24111500-0 Медичні гази)

2220

2220

2220

Продукти хімічні різноманітні  20.59.5  

/Реагенти діагностичні або лабораторні 

багатоскладові, зокрема папір, просочений чи 

покритий діагностичними чи лабораторними 

реагентами/ 20.59.52-10.00 (32354000-9 

Плівки)

Продукти хімічні різноманітні /реактиви 

лабораторні/ 20.59.5 (33690000-3 Лікарські 

засоби різні; 33696500-0 Реактиви 

лабораторні)

2220

Ліки 21.20.1  (33600000-6 Фармацевтична 

продукція) 080600

2220

Гази промислові /кисень/  /кисень медичний/ 

20.11.1/ 20.11.11-70.00 (24100000-5 Гази- , 

24111500-0 Медичні гази)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2220

 загальний  фонд

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Продукти хімічні різноманітні /реактиви 

лабораторні/ 20.59.5 (33690000-3 Лікарські 

засоби різні; 33696500-0 Реактиви 

лабораторні) 2220

Без 

проведення 

процедур



Додаток №1 

29 000,00

(двадцять дев'ять  тисяч   

грн. 00 коп.)

41 909,00

2220

(сорок одна тисяча  

дев'ятсот дев'ять грн. 00 

коп.)

19 975,00

(дев'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот сімдесят п'ять 

грн. 00 коп.)

70 000,00

(сімдесят  тисяч грн. 00 

коп.)

71 054,00

(сімдесят одна тисяча 

п'ятдесят чотири грн. 00 

коп.)

20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

100 140,00

(сто тисяч сто сорок грн. 00 

коп.)

15 427,20

(п'ятнадцять тисяч 

чотириста двадцять сім грн. 

20 коп.)

80 000,00

(вісімдесят  тисяч грн. 00 

коп.)

99 780,00

(дев'яносто дев'ять тисяч 

сімсот вісімдесят  грн. 00 

коп.)

4 220,00

(чотири  тисячі двісті 

двадцять грн. 00 коп.)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Пестициди та інші агрохімічні продукти  

/засоби дезинфікуючі/ 20.20.1(33630000-5 

Лікарські засоби для лікування 

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового апарату; 

33631600-8 Антисептичні та дезінфекційні 

засоби)

Вироби медичної та хірургічної  

призначеності, інші /витратні матеріали/ 

32.50.5 (33141000-0 Медичні матеріали 

нехімічні та гематологічні одноразового 

застосування)

2220

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд    

2220

Без 

проведення 

процедур

Вироби медичної та хірургічної  

призначеності, інші /витратні матеріали/ 

32.50.5 (33140000-3 Медичні матеріали; 

33141600-6 контейнери та пакети для забору 

матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти)

2220

2220

Лактони, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки 

лише з гетеро - атомом (-ами) азоту, що 

мають у структурі неконденсоване піразинове 

кільце, піримідинове кільце, піперазольне 

кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без 

подальшої конденсації 21.10.3 (33630000-5 

Лікарські засоби для лікування 

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового апарату; 

33632200-1 М’язові релаксанти)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Прилади оптичні, інші, та їхні частини  /очні 

протези/ 26.70.2 (33180000-5 Апаратура для 

підтримування фізіологічних функцій 

організму; 33184600-9 Очні протези)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Прилади оптичні, інші, та їхні частини  /м'які 

інтраокулярні лінзи/ 26.70.2 (33730000-6 

Офтальмологічні вироби та коригувальні 

лінзи)

2220

2220

Пестициди та інші агрохімічні продукти  

/засоби дезинфікуючі/ 20.20.1(33630000-5 

Лікарські засоби для лікування 

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового апарату; 

33631600-8 Антисептичні та дезінфекційні 

засоби) 2220

Вироби пластмасові  інші, н. в. і. у.  22.29.2 

(33141000-0 Медичні матеріали нехімічні та 

гематологічні одноразового застосування)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин 

та інші речовини людського чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 21.10.6    (33141000-0 

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні 

одноразового застосування; 33141570-6 Кров 

людини)

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд    

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд     

 загальний фонд   

 загальний фонд   

загальний фонд 

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Вироби медичної та хірургічної  

призначеності, інші  32.50.5 /32.50.50-20.00 

Препарати у формі гелю, що їх 

використовують у медицині чи ветеринарії 

для змащування під час хірургічних операцій 

чи медичних оглядів або для зчіплювання тіла 

з медичними інструментами/(33690000-

3Лікарські засоби різні (33695000-8 

Продукція медичного призначення, крім 

лікарських засобів) 
загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

2220

спеціальний фонд

2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин 

та інші речовини людського чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 21.10.6    (33141000-0 

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні 

одноразового застосування; 33141570-6 Кров 

людини)

2220



Додаток №1 

119 988,00

(сто  дев'ятнадцять    тисяч  

де'вятсот  вісімдесят  вісім    

гнр. 00 коп.)

34 000,00

(тридцять  чотири тисячі 

грн. 00 коп.)

24 000,00

(двадцять чотири тисячі 

грн. 00 коп.)

50 000,00

( п'ятдесят  тисяч грн. 00 

коп.)

20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

15 000,00

(п'ятнадцять тисяч   грн. 00 

коп.)

27 601,00

(двадцять сім тисяч шістсот 

одна грн. 00 коп.)

2 000,00

(дві тисячі грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

20 870,00

(двадцять тисяч вісімсот 

сімдесят грн. 00 коп.)

100 000,00

(сто тисяч грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

42 295,00

(сорок дві  тисячі двісті 

дев'яносто п'ять грн. 00 

коп.)

11 615,00

(одинадцять тисяч  шістсот 

п'янадцять  грн. 00 коп.)

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Устатковання радіологічне, електромедичне 

та електротерапевтичне устатковання 26.60.1/ 

апарати слухові  26.60.14-33.00/ (33180000-5 

Апаратура для підтримування фізіологічних 

функцій організму; 33185000-0 Слухові 

апарати)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин 

та інші речовини  людського чи тваринного 

походження, н.в.у.( куросурф) 21.10.6  

(33670000-7 Лікарські засоби для лікування 

хвороб дихальної системи (куросурф) )

2220

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні /сечокалоприймачі, 

підгузники/   32.50.1(33140000-3 Медичні 

матеріали)

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 

тверда; вироби з твердої ґуми                   / 

медичні рукавички/    22.19.7 (33140000-3 

Медичні матеріали;  33141420-0 Рукавички 

хірургічні) 2220

Без 

проведення 

процедур
загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Скло технічне та інше скло 23.19.2  /Посуд 

лабораторний, гігієнічний або 

фармацевтичний скляний, поградуйований 

або не поградуйований/ 23.19.23-

30.00(33790000-4 Скляний  посуд  

лабораторного, санітарно-гігієнічного чи 

фармацевтичного призначення) 2220

Без 

проведення 

процедур

Скло технічне та інше скло 23.19.2  /Посуд 

лабораторний, гігієнічний або 

фармацевтичний скляний, поградуйований 

або не поградуйований/ 23.19.23-

30.00(33190000-8 Медичне обладнання та 

вироби медичного призначення різні)

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Без 

проведення 

процедур

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; фотохімікати та 

фотографічні незмішані речовини 20.59.1 

(24900000-3 Чисті хімічні речовини та 

різноманітна хімічна продукція; 24931230-0 

Проявники для рентгенівських плівок) 2220

Устатковання радіологічне, електромедичне 

та електротерапевтичне устатковання / 

стимулятори серцеві, кардіостимулятори/ 

26.60.1(33180000-5 Апаратура для 

підтримування фізіологічних функцій 

організму; 33182210-4 Кардіостимулятори)

2220

2220

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд    

Без 

проведення 

процедур

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 

тверда; вироби з твердої ґуми                   / 

медичні рукавички/    22.19.7 (33140000-3 

Медичні матеріали;  33141420-0 Рукавички 

хірургічні)

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; фотохімікати та 

фотографічні незмішані речовини 20.59.1 

(24900000-3 Чисті хімічні речовини та 

різноманітна хімічна продукція; 24931230-0 

Проявники для рентгенівських плівок)

спеціальний фонд

 загальний фонд    

 загальний фонд          

спеціальний фонд

 загальний фонд   

спеціальний фонд

загальний фонд    

2220

2220

2220

2220

Без 

проведення 

процедур

2220

2220

2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд   

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд    

 загальний фонд   

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди 

та алкалоїди рослинного походження та їхні 

похідні; антибіотики 21.10.5 /Антибіотики/  

21.10.54-00.00) (33600000-6 Фармацевтична 

продукція) 2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Без 

проведення 

процедур

Скло технічне та інше скло 23.19.2  /Посуд 

лабораторний, гігієнічний або 

фармацевтичний скляний, поградуйований 

або не поградуйований/ 23.19.23-

30.00(33790000-4 Скляний  посуд  

лабораторного, санітарно-гігієнічного чи 

фармацевтичного призначення) 2220



Додаток №1 

17 000,00

(сімнадцять тисяч  грн. 00 

коп.)

5 439,00

(п'ять тисяч чотириста 

тридцять дев'ять грн. 00 

коп.)

15 962,00

(п'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот шістдесят дві грн. 

00 коп.)

92 270,00

(дев'яносто  дві тисячі 

двісті сімдесят грн. 00 коп.)

15 000,00

(п'ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Разом: 2220 2 182 976,00

У т. ч. загальний 2220 2 006 078,00

у т.ч. спеціальний 2220 176 898,00

Продукти харчування 2230

35 000,00

(тридцять п'ять  тисяч грн. 

00 коп.)

41 968,00

(сорок одна тисяча 

дев'ятсот шістдесят вісім   

грн. 00коп.)

4 000,00

(чотири тисячі грн. 00 коп.)

9 000,00

(дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

432,00

(чотириста тридцять дві  

грн. 00 коп.)

20 000,00

(двадцять тисяч грн. 00 

коп.)

13 664,00

(тринадцять тисяч шістсот 

шістдесят чотири грн. 00 

коп.)

28 357,45

( двадцять вісім тисяч 

триста п'ятдесят сім грн. 45 

коп.)

46 642,55

(сорок шість тисяч шістсот 

сорок дві грн. 55 коп.)

 загальний фонд    

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні 

галогено-, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; 

спирти жирні технічні 20.14.2 (33630000-5 

Лікарські засоби для лікування  

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового апарату; 

33631600-8 Антисептичні та дезинфекційні 

засоби) 2220

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Без 

проведення 

процедур

Препарати фармацевтичні, інші  21.20.2 

(33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби 

для системного застосування, вакцини, 

антинеопластичні засоби та імуномодулятори 

) 2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд  

 загальний фонд  

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові / колбаса, сарделі, 

печінка/ 10.13.1 (15130000-8 М’ясопродукти)

2230

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших тварин родини конячих, 

свіже чи охолоджене   10.11.1 (15110000-2 

М’ясо)

2230

2230

2230

Плоди зерняткових і кісточкових культур 

(яблука) 01.24.1 (03222000-3 Фрукти і горіхи- 

яблука)

Яйця у шкаралупі, свіжі  01.47.2(03140000-4 

Продукція тваринництва та супутня 

продукція-03142500-3 яйця)

Вироби санітарно-гігієнічної та медичної 

призначеності, н.в.і.у. 17.22.12-90.00  

(33700000-7 Засоби особистої гігієни)

Без 

проведення 

процедур

Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й 

перхлорати 20.13.3 (33690000-3 Лікарські 

засоби різні) 

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

Сіль харчова 10.84.3 (15872000-1 Трави та 

спеції)

2230

Овочі листкові /капуста /01.13.1(03221000-6 

Овочі - 

буряк,морква,цибуля,часник,ріпа,помідори, 

огірки,перець,капуста качанна)

Без 

проведення 

процедур

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові / колбаса, сарделі, 

печінка/  10.13.1 (15131000-5 М’ясні пресерви 

та вироби) 081007

2230

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Коренеплоди та бульби їстівні з високим 

умістом крохмалю та інуліну /картопля/  

01.13.5 (15310000-4 Картопля та картопляні 

вироби )

Вироби медичної та хірургічної 

призначеності, інші 32.50.5 (33141000-0 

Медичні матеріали нехімічні та гематологічні 

одноразового застосування)

2230

2230

Без 

проведення 

процедур

2220

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2220

загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

 загальний фонд  

М'ясо свійської птиці,  свіже чи охолоджене 

10.12.1 (15110000-2 М'ясо) 2230

2220

Папір газетний, папір ручного виготовляння 

та інший некрейдований папір, або картон для 

графічних цілей 17.12.1 /17.12.13 Папір-

основа та картон-основа для фоточутливого, 

термочутливого чи електрочутливого паперу; 

папір-основа для копіювального паперу; 

основа для шпалер/ (33190000-8 Медичне 

обладнання та вироби медичного 

призначення різні; 33198000-4 Лікарняні 

паперові вироби) 2220
загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

Без 

проведення 

процедур
загальний фонд                                      

(додаткові кошти)

 загальний фонд    

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур



Додаток №1 

26 000,00

(двадцять  шість тисяч грн. 

00 коп.)

4 032,00

(чотири тисячі тридцять дві 

грн. 00 коп.)

6 000,00

(шість тисяч грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять  тисяч грн. 00 коп.)

6 500,00

(шість тисяч п'ятсот грн. 00 

коп.)

9 000,00

(дев'ять тисяч грн. 00 коп.)

6 635,00

(шість  тисяч шістсот 

тридцять п'ять грн. 00 коп.)

42 525,00

(сорок дві тисячі п'ятсот 

двадцять п'ять грн. 00 коп.)

125 200,00

(сто   двадцять п'ять  тисяч 

двісті грн. 00 коп.)

70 000,00

(сімдесят тисяч грн. 00 

коп.)

57 063,00

(п'ятдесят сім тисяч 

шістдесят три грн. 00 коп.)

6 272,00

(шість тисяч двісті сімдесят 

дві грн. 00 коп.)

6 500,00

(шість тисяч п'ятсот грн. 00 

коп.)

17 300,00

(сімнадцять тисяч триста 

грн. 00 коп.)

9 120,00

(дев'ять тисяч сто двадцять 

грн. 00 коп.)

3 136,00

(три тисячі сто тридцять 

шість грн. 00 коп.)

9 500,00

(дев'ять тисяч п'ятсот грн. 

00 коп.)

Разом: 2230 613 847,00

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

2230

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 

(джеми, желе плодове, пюре й пасти плодові 

чи горіхи, повидло, сухофрукти, кисіль  

10.39.2 (15332000-4 Оброблені фрукти та 

горіхи)

 Олії рафіновані 10.41.5 (15421000-5 

Рафіновані олії) 2230

2230

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

 загальний фонд  

Крупи, крупка, гранули тв інші продукти з 

зерна зернових культур  10.61.3                   

(15610000-7 Продукція борошномельно-

круп'яної промисловості)  загальний фонд  

Без 

проведення 

процедур

Чай  і кава, оброблені 10.83.1 (15860000-4 

Кава, чай та супутня продукція)

Без 

проведення 

процедур2230

 Макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби 10.73.1 (15850000-1 

Макаронні вироби) 081007

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Крупи, крупка, гранули тв інші продукти з 

зерна зернових культур  10.61.3                   

(15610000-7 Продукція борошномельно-

круп'яної промисловості) 081007

2230

2230

2230

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, тривалого 

зберігання.  Вироби кондитерські, борошняні: 

пряники, печиво здобне, вафлі та вафельні 

облатки, сухарі паніровочні   

10.72.1(15820000-2 Сухарі та печиво; 

пресерви з хлібобулочних і кондитерських 

виробів)

2230

Цукор сирець, тростинний і очищений 

тростинний чи буряковий цукор 10.81.1 

(15830000-5 Цукор і супутня продукція)

 Макарони, локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби 10.73.1 (15850000-1 

Макаронні вироби)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2230

Без 

проведення 

процедур

2230

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Риба, оброблена чи законсервована іншим 

способом /рибні консерви/  10.20.2(15240000-

2 Рибні консерви та інші рибні страви і 

пресерви) 081007

 Олії рафіновані 10.41.5 (15421000-5 

Рафіновані олії) 081007 2230

Молоко та вершки рідинні, оброблені    

10.51.1 (15500000-3 Молочні продукти)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 

кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання  

/Хліб/10.71.1 (15810000-9 Хлібопродукти, 

свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби)

2230

2230

2230

2230

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, 

крім картоплі 10.39.1 (15322000-1 Овочеві 

соки)

Без 

проведення 

процедур

Соки фруктові та овочеві 10.32.1                   

(15320000-7 Фруктові та овочеві соки)

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 

заморожена 10.20.1 (15221000-3 Морожена 

риба)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2230

2230

Продукти харчові готові гомогенізовані для 

дитячого та дієтичного харчування 10.86.1 

081008 (15884000-8 Продукти дитячого 

харчування)



Додаток №1 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240

2 520,00

(дві тисячі п'ятсот двадцять 

грн. 00 коп.)

54 532,45

(п'ятдесят чотири  тисячі  

п'ятсот   тридцять дві   грн. 

45 коп.)

2 040,00

(дві тисячі сорок грн. 00 

коп. )

79 800,00

(сімдесят дев'ять тисяч  

вісімсот грн. 00 коп.)

40 968,00

(сорок тисяч  дев'ятсот 

шістдесят вісім  грн. 00 

коп.)

570,00

( п'ятсот  сімдесят грн. 00 

коп.)

52 300,00

(п'ятдесят дві  тисячі  

триста  грн. 00 коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

13 000,00

(тринадцять    тисяч    грн. 

00 коп.)

105 000,00

(сто п'ять  тисяч  грн. 00 

коп.)

39 600,00

(тридцять дев'ять тисяч 

шістсот грн. 00 коп.)

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд 

загальний фонд

 спеціальний фонд   

Без 

проведення 

процедур

Послуги з обслуговування програмного 

забезпечення  (Програмне забезпечення 

системне на фізичних носіях) 58.29.1 

(72200000-7 Послуги з програмування та 

консультаційні послуги з питань програмного 

забезпечення)

Послуги щодо керування комп'ютерними 

засобами /Технічне обслуговування 

комп'ютерної техники/ 62.03.1 (50300000-8 - 

Послуги з ремонтування, технічного 

обслуговування та подібні послуги, пов'язані 

з персональними комп'ютерами, офісним, 

телекомунікаційним та аудіовізуальним 

устаткуванням)

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд 

спеціальний фонд 

 спеціальний фонд   

спеціальний фонд 

спеціальний фонд 

загальний фонд

спеціальний фонд 

спеціальний фонд 

Технічне обслуговування газового 

обладнання, газової сигналізації та 

димовивідних каналів, 33.12.1- ремонтування 

та т/о машин загальної призначенності  

(50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки)

Послуги у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки /охорона обєктів/ 84.24.1 

(79710000-4 - Охоронні послуги)

2240

Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень /Послуги зв'язку /  61.10.1 

(64200000-8 - Послуги телекомунікаційні)

Послуги щодо керування комп'ютерними 

засобами /Технічне обслуговування 

комп'ютерної техники/ 62.03.1 (50300000-8 - 

Послуги з ремонтування, технічного 

обслуговування та подібні послуги, пов'язані 

з персональними комп'ютерами, офісним, 

телекомунікаційним та аудіовізуальним 

устаткуванням)

Без 

проведення 

процедур

2240

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2240

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання 

/технічне обслуговування 

рентгенобладнання)/ 33.13.1. (50421000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговуваннямедичного обладнання)

Ремонтування та технічне обслуговування 

іншого електричного устатковання /технічне 

обслуговування  касових апаратів/33.14.1 

(50300000-8 Ремонт, технічне обслуговування 

персональних комп’ютерів, офісного, 

телекомунікаційного та аудіовізуального 

обладнання, а також супутні послуги) 2240

Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устаткування спеціальної 

призначеності (повірка контрольно- 

вимірювальної техніки/  33.12.2(50410000-2 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів)

2240

Без 

проведення 

процедур

Технічне обслуговування котельної та 

кисневої  33.12.1 (50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування техніки)

Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устаткування спеціальної 

призначеності (повірка контрольно- 

вимірювальної техніки/  33.12.2 (50410000-2 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів) 

080600

2240

2240

2240



Додаток №1 

24 600,00

(двадцять  чотири тисячі  

шістсот  грн. 00 коп.)

20 000,00
(двадцять  тисяч грн. 00 

коп.)

23 292,00

(двадцять три тисячі двісті 

дев'яносто дві  грн. 00 коп.)

21 963,00

(двадцять  одна тисяча 

дев'ятсот шістдесят три 

грн. 00 коп.)

23 718,00

(двадцять три тисячі сімсот 

вісімнадцять грн. 00 коп.)

157 630,00

(сто п'ятдесят  сім тисяч 

шістсот тридцять грн. 00 

коп. )

40 679,71

(сорок тисяч  шістсот  

сімдесят дев'ять грн.                   

71 коп.)

50 750,00

(п'ятдесят тисяч сімсот 

п'ятдесят грн. 00 коп.) грн. 

00 коп.)

2 950,00

(дві тисячі дев'ятсот 

п'ятдесят  грн. 00 коп.)

3 002,00

(три тисячі  дві грн. 00 

коп.) 

2 706,00

(дві  тисячі сімсот шість  

грн. 00 коп.)

7 000,00

(сім тисяч грн. 00коп.)

683,00

(шістсот вісімдесят  три 

грн. 00 коп.)

1 200,00

(одна тисяча двісті  грн. 00 

коп.)

2240

2240

Без 

проведення 

процедур

2240

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2240

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд 

 спеціальний фонд

Послуги різні, інші, н. в. і. у.-  96.09.19 

(Послуги з техніки безпеки  )(71314000-2 - 

Енергетичні та супутні послуги ( 71315410-6 

Перевірка вентиляційних систем) 

Послуги лікувальних закладів                      

/Наркодиспансер / 86.10.1 ((85111000-0 

Послуги лікувальних закладів)

Послуги лікувальних закладів                      

/Обстеження крові на РW/ 86.10.1 (85111000-

0 Послуги лікувальних закладів)

Послуги у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки /охорона обєктів/ 84.24.1 

(79710000-4 - Охоронні послуги)

2240

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд 

 спеціальний фонд  

загальний фонд

спеціальний фонд 

спеціальний фонд 

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд  

загальний фонд  

загальний фонд

загальний фонд                                           

( додаткові кошти)

2240

Послуги лікувальних закладів                      

86.10.1 (85111000-0 Послуги лікувальних 

закладів)

2240

Послуги лікувальних закладів                      

/Обстеження крові на РW/ 86.10.1 (85111000-

0 Послуги лікувальних закладів)

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Послуги  у сфері охорони здоров'я , інші 

86.90.1 / послуги з проведення 

мікробіологічних досліджень з 

діагностичною та профілактичною метою/ 

(85110000-3 Послуги лікувальних закладів та 

супутні послуги)

Відходи безпечні, непридатні для вторинного 

використовування, зібрані /Послуги з 

видалення твердих відходів/38.11.3 (90500000-

2 - Послуги з видаляння відходів та суміжні 

послуги)

Послуги  у сфері охорони здоровя , інші  

86.90.1 / послуги з проведення 

мікробіологічних досліджень з 

діагностичною та профілактичною метою/ 

(85110000-3 Послуги лікувальних закладів та 

супутні послуги)
2240

2240

Без 

проведення 

процедур

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Послуги інженерні / Технічне обслуговування 

системи загазованості приміщень 71.12.1 

(71300000-1 - Послуги інженерні) КФК 

080600  

Послуги інженерні / Технічне обслуговування 

газових пристроїв/ 71.12.1 (71300000-1 - 

Послуги інженерні) 

Послуги інженерні / Технічне обслуговування 

газових пристроїв 71.12.1 (71300000-1 - 

Послуги інженерні) КФК 080600  

2240

2240

Відходи безпечні, непридатні для вторинного 

використовування, зібрані /Послуги з 

видалення твердих відходів/ 38/11/3 

(90500000-2 - Послуги з видаляння відходів 

та суміжні послуги) КФК 080600 

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд   

Без 

проведення 

процедур

Послуги різні, інші, н. в. і. у. 96.09.19 

(Послуги з техніки безпеки  )(71314000-2 - 

Енергетичні та супутні послуги  080600

Без 

проведення 

процедур

2240



Додаток №1 

2 700,00

(дві тисячі  сімсот грн. 00 

коп.)

49 827,29

(сорок дев'ять тисяч 

вісімсот двадцять сім грн. 

29 коп.)

10 055,00

(десять  тисяч п'ятдесят   

п'ять  грн. 00 коп.)

40 860,00

(сорок тисяч вісімсот 

шістдесят грн. 00 коп.)

1 470,00

(одна тисяча чотириста 

сімдесят грн. 00 коп.)

30 000,00

(тридцять   тисяч грн. 00 

коп.)

1 225,00

(одна тисяча двісті 

двадцять п'ять грн. 00 коп.)

4 970,00

(чотири тисячі дев'ятсот 

сімдесят грн. 00 коп.)

800,00

(вісімсот грн. 00 коп.)

10 000,00

(десять  тисяч грн. 00 коп.)

2 500,00

(дві тисячі п'ятсот грн. 00 

коп.)

2 500,00

(дві тисячі п'ятсот грн. 00 

коп.)

7 300,00

(сім тисяч триста грн. 

00коп.)

Разом 2240 939 711,45

У т. ч. загальний 2240 345 476,00

у т. ч. спеціальний 2240 594 235,45

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Послуги професійні, технічні та  комерційні, 

інші, н.в.і.у.-74.90.2 (71319000-7  Експертні 

послуги)

2240

2240

 Послуги інженерні / Технічне 

обслуговування газових пристроїв 71.12.1 

(71600000-4 - Послуги з технічного 

випробовування, аналізування та 

консультування)

2240

2240

Ремонтування та технічне обслуговування 

металевих виробів (вимір опору контурів 

заземлення) 33.11.2 (50510000-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів, металевих контейнерів і 

техніки)

Утилізація відсортованих матеріальних 

ресурсів (утилізація відходів) 38.32.1                  

( 90513000-6 Послуги з обробки та утилізації 

безпечного сміття та відходів)

2240

2240

Ремонтування та технічне обслуговування 

інших транспортних засобів і устатковання 

(технічний огляд) 33.17.1 (71631000-0  

Послуги з  технічного огляду)

Обовязкове особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті водіїв 

65.12.1- послуги щодо страхування від 

нещасних випадків і страхування здоровя 

(66512000-2 Послуги зі страхування  від 

нещасних випадків і страхування здоровя)

Страхування цивільно-правової 

відповідальності, 65.12.2-послуги щодо 

страхування автотранспорту (66516000-0 

Послуги зі страхування цивільної 

відповідальності)

спеціальний фонд  

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд   

2240

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд  

 спеціальний фонд   

 спеціальний фонд   

 спеціальний фонд   

Технічне обслуговування та перезарядка 

вогнегасників- 84.25.1- послуги пожежних 

служб (75250000-3 Послуги пожежних і 

рятувальних служб)

Фільми та інші відеоматеріали на дисках, 

стрічках або інших фізичних носіях 59.11.23-

00.00 (мікрофільмування документації 

лікарні) (48200000-0 Пакети мережевого 

програмного забезпечення, а також 

програмного забезпечення для мереж 

Інтернет ) 2240

 спеціальний фонд 

Ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності / експертне 

обстеження та технічний огляд 

пасажирського (вантажного) ліфта  33.21.1 

(50700000-2 - Послуги з ремонтування і 

технічного обслуговування устаткування 

будівель)

Поточний ремонт  та техобслуговування  

обладнання( крім газового), техніки 33.19.1- 

ремонт іншого устаткування (50421000-2 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування медичного обладнання) 2240

Ремонтування та технічне обслуговування 

машин загальної призначеності / експертне 

обстеження та технічний огляд 

пасажирського (вантажного) ліфта  33.21.1 

(50700000-2 - Послуги з ремонтування і 

технічного обслуговування устаткування 

будівель)

загальний фонд

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд  

2240

 спеціальний фонд   

Послуги щодо страхування від нещасних 

випадків і страхування здоров'я (Страхування  

членів ДПД )65.12.1  (66510000-8 Страхові 

послуги)

2240

 спеціальний фонд   2240

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд   

 спеціальний фонд   



Додаток №1 

976 765,60

(дев'ятсот сімдесят шість 

тисяч сімсот шістдесят 

п'ять грн. 60 коп.)

36 269,83

(тридцять шість тисяч 

двісті шістдесят дев'ять  

грн. 83 коп.)

38 400,00

(тридцять вісім тисяч 

чотириста грн. 00 коп.)

436 800,00

(чотириста тридцять шість 

тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

120 046,50

(сто двадцять тисяч сорок 

шість грн. 50 коп.)

125 000,00

(сто двадцять п'ять грн. 00 

коп.)

10 000,00

(десять тисяч грн. 00 коп.)

95,00

(дев'яносто п'ять  грн. 00 

коп.)

3 028,00

(три тисячі двадцять вісім  

грн. 00 коп.)

32 648,00

(тридцять  дві тисячі 

шістсот сорок вісім  грн. 00 

коп.)

20 988,00

(двадцять  тисяч дев'ятсот  

вісімдесят вісім грн. 00 

коп.)

Разом: 2270 1 800 040,93

загальний 1 800 040,93

10 000,00

(десять  тисяч   грн. 00 

коп.)

5 000,00

(п'ять тисяч грн. 00 коп.)

Разом: 2282 15 000,00

6 570,00

(шість  тисяч  п'ятсот 

сімдесят грн. 00 коп.)

24 030,00

(двадцять чотири  тисячі  

тридцять грн. 00 коп.)  спеціальний фонд   

Без 

проведення 

процедур

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв

Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (послуги теплопостачання) 

35.30.1                                                                 

послуги постачання пари та гарячої води 

трубопроводами                    35.30.12 - 00.00 

(09320000-8 Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція)
загальний фонд  з ПДВ,  20% від 

суми попереднього договору

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

2272

2270

2271

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд               

загальний фонд з ПДВ 

загальний фонд  з ПДВ

загальний фонд  з ПДВ,  20% від 

суми попереднього договору

загальний фонд  з  ПДВ

загальний фонд  з ПДВ,  20% від 

суми попереднього договору

2272

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд з ПДВ 

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд   

загальний фонд  з ПДВ

Без 

проведення 

процедур

загальний фонд  з ПДВ,  20% від 

суми попереднього договору2274

Без 

проведення 

процедур

 спеціальний фонд                   

загальний фонд  з ПДВ

Без 

проведення 

процедур

Утилізація люмінесцентних ламп (90513000-6 

Послуги з обробки та утилізації безпечного 

сміття та відходів)

Вугілля камяне 05.10.1 (09111000-0 Вугілля 

та паливо на вугільній основі)

Послуги у сфері підвищення кваліфікації  

85.59.1 (80500000-9 - Послуги навчальні) 2282

2274

2282

Прилади для контролювання інших  фізичних    

характеристик   26.51.5 (38430000-8 

Детектори та аналізатори) 3110

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 

стоматологічні 32.50.1 (33100000-1 Медичне 

обладнання) 3110

Відшкодування витрат енергії електричної 

КФК 080600 35.11.1 (09310000-5 

Електрична енергія) 2273

2272

Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (газ природний)     

06.20.1(09123000-7 Природний газ)

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами (послуги з 

централізованого водопостачання/  

36.00.2(65111000-4 Розподіл питної води, 

централізоване водопостачання) КФК 

080600

Розподіл  газу (65210000-8  Розподіл газу)

Вугілля камяне 05.10.1  (09111000-0 Вугілля 

та паливо на вугільній основі) 080600

Енергія електрична  35.11.1  (09310000-5 

Електрична енергія)

2275

2275

2273

Оброблення та розподіляння води 

трубопроводами (централізоване 

водопостачання) 36.00.2  (65111000-4 

Розподіл питної води, централізоване 

водопостачання)

Без 

проведення 

процедур

2274

Транспортування  природного газу  

газорозподільними мережами

Без 

проведення 

процедур

Послуги каналізаційні (послуги з 

централізованого водовідведення)   37.00.1  

(90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод, централізоване водовідведення)
загальний фонд  з ПДВ,  20% від 

суми попереднього договору



Додаток №1 

Разом: 3110 30 600,00

1 360 000,00

(один мільйон триста 

шістдесят тисяч грн. 00 

коп.)

718 000,00

(сімсот вісімнадцять    

тисяч грн. 00 коп.)

Разом: 3132 2 078 000,00

Всього 8 313 653,07

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд 

Капітальний ремонт  (45453000-7 Роботи з 

капітального ремонтування та реставрації) 3132

Секретар комітету з конкурсних  торгів                       ________________Л.М.Агаркова

Голова комітету з конкурсних торгів                       __________________О.В. Гудкова

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  27.07.2016   №27

Капітальний ремонт  (45453000-7 Роботи з 

капітального ремонтування та реставрації) 3132

Без 

проведення 

процедур

спеціальний фонд 


