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предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для

бюджетних
установ)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процеду

ра
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

і 2 3 4 5 6

код ДК 016:2010 - 14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший 
одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні (код СРУ ДК 021:2015 - 
18141000-9 Робочі рукавиці, 18424000-7 Рукавички (Рукавички, 
рукавиці та мітенки, трикотажні) 2210 2480,00 (Дві тисячі чотириста вісімдесят) протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (код СРУ ДК 
021:2015 - 30197600-2 Оброблені папір і картон, 30199000-0 Паперове 
канцелярське приладдя та інші паперові вироби, 22800000-8 Паперові чи 
картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, 
бланки та інші паперові канцелярські вироби) 2210 84496,50

(Вісімдесят чотири тисячі чотириста 
дев'яносто шість) грн. 50 КОГІ. протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів, 20.30.2 
Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та 
друкарські чорнила (код СРУ ДК 021:2015 - 44800000-8 Фарби, лаки, 
друкарська фарба та мастики) 2210 41605,00 (Сорок одна тисяча шістсот п'ять)грн.

протокол № 5.5 від 23.05.16, 
протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення; 
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення (код СРУ 
ДК 021:2015 - 39800000-0 Продукція для чищення та полірування) 2210 54508,00

(П'ятдесят чотири тисячі п'ятсот вісім) 
грн.

код ДК 016:2010 20.52.1- Клеї (код СРУ ДК 021:2015 -24910000-6 Клеї) 2210 247,00 (Двісті сорок сім) грн. .

код ДК 016:2010 - 22.11.1 Шини та камери гумові нові (код СРУ ДК 
021:2015 - 34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої 
тоннажності) 2210 13920,53

(Тринадцять тисяч дев'ятсот двадцять) 
грн.53когі.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми 
(крім виготовлених з твердої гуми) (код СРУ ДК 021:2015 - 44165000-4 
Шланги, стояки та рукави) 2210 2930,00 (Дві тисячі дев'ятсот тридцять) грн.
код ДК 016:2010 - 22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; Гума 
тверда; вироби з твердої Гуми (код СРУ ДК 021:2015 - 19510000-4 
Гумові вироби, 30192000-1 Офісне приладдя (гумки)) 2210 3200,00 (Три тисячі двісті) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; 
підкладка і покриви на підлогу, тверді, не пластикові ((код СРУ ДК 
021:2015 - 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби, 44112000-8 
Будівельні конструкції різні, 44115000-9 Будівельна фурнітура, 44411000 
4 Санітарна техніка (ліноліум, вікна металопластикові, жалюзі, ванни, 
умивальники, унітази, сидіння та накривки до унітазів, зливні бачки й 
подібні санітарно-технічні вироби, пластмасові)) 2210 86423,00

(Вісімдесят шість тисяч чотириста 
двадцять три) грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 - 23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні (код СРУ 
ДК 021:2015 - 44411000-4 Санітарна техніка) 2210 550,00 (П'ятсот п'ятдесят) грн.

код ДК 016:2010 -23.51.1 Цемент (код СРУ ДК 021:2015 - 44111200-3 
Цемент) 2210 8300,00 (Вісім тисяч триста) грн.

протокол № 5.2 від 23.03.16, 
протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 -23.61.1 Вироби з бетону для будівництва (код СРУ ДК 
021:2015 - 44113000-5 Матеріали для будівництва доріг) 2210 2700,00 (Дві тисячі сімсот)грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення 
(код СРУ ДК 021:2015 - 44620000-2 Радіатори і котли для систем 
центрального опалення та їх деталі, 42160000-8 Котельні установки, 
42515000-9 Котли для централізованого опалення) 2210 30750,00 (Тридцять тисяч сімсот п'ятдесят) грн.

код ДК 016:2010 - 25.72.1 Замки та завіси (код СРУ ДК 021:2015 - 
44317000-5 Залізні чи сталеві замки-карабіни, 44520000-1 Замки, ключі 
та петлі, 34913500-5 Автомобільні замки) 2210 12196,00

(Дванадцять тисяч сто дев'яносто 
шість) грн.

код ДК 016:2010 - 25.73.1, 25.73.2, 25.73.3, 25.73.4 Інструменти для 
господарських цілей (код СРУ ДК 021:2015 - 44511000-5 Ручні знаряддя, 
44512000-2 Ручні інструменти різні, 44513000-9 Інструменти з 
педальним приводом, 42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи 
моторизовані. 42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим 
припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої 
термообробки і гарячого напилювання, 42675000-8 Частини та приладдя 
до верстатів для обробки твердих матеріалів) 2210 4465,00

(Чотири тисячі мотириста шістдесят 
п'ять) грн.

код ДК 016:2010 - 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші ((код 
СРУ ДК 021:2015 -30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя (скоби на 
степлер, кріпки, біндери, підставки на папір та інше), 44423000-1 Вироби 
різні (драбини, стрем'янки), 39224340-3 Відра для сміття ) 2210 4656,00

(Чотири тисячі шістсот п'тдесят шість) 
грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 016:2010 - 26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних 
машин ((код СРУ ДК 021:2015 - 30125000-1 Частини та приладдя до 
фотокопіювальних апаратів (витратні та інші матеріати до комп’ютерної 
техніки та оргтехніки)) 2210 24505,00

(Двадцять чотири тисячі п'ятсот п'ять) 
грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.5 від 23.05.16, 
протокол № 5.6 від 26.05.16, 
протокол № 5.7 від 23.06.16

код ДК 016:2010 - 26.30.2 Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони (код СРУ ДК 021:2015 
32200000-5 Передавальна апаратура для радіотелефонії, радіотелеграфії, 
радіомовлення і телебачення) 2210 7000,00 (Сім тисяч) грн.

код ДК 2016:2010 - 26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних 
характеристик (код СРУ ДК 021:2015 -38400000-9 Прилади для 
перевірки фізичних характеристик) 2210 406,00 (Чотириста шість) грн.

код ДК 016:2010 - 26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні. інші (код СРУ ДК 021:2015 38420000-5 
Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, 38550000 
5 Лічильники) 2210 1191,20

(Одна тисяча сто дев'яносто одна) 
грн.20коп.

протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини обчислювальньї,частини та приладдя 
для них (код СРУ ДК 021:2015 -30200000-1 Комп'ютерне обладнання та 
приладдя) 2210 2055,00 (Дві тисячі п'ятдесят п'ять) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або 
трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші 
(код СР V ДК 021:2015-3115 0000-2 Баласти для розрядних ламп чи 
трубок, 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення (блок 
безперебійного живлення) 2210 7400,00 (Сім тисяч чотириста) грн.

код ДК 016:2010 - 27.12.1, 27.12.2, 27.12.3, 27.12.4 Апаратура 
розподільча та керувапьна електрична (код СРУ ДК 021:2015 - 31200000- 
8 Електророзподільна та контрольна аппаратура) 2210 2604,00 (Дві тисячі шістсот чотири) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них 
(код СРУ ДК 021:2015 - 31400000-0 Акумулятори, гальванічні елементи 
та гальванічні батареї) 2210 9850,00 (Дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят) грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 27.31.1, 27.32.3, 27.33.1 Проводи, кабелі та 
електромонтажні пристрої (код СРУ ДК 021:2015 - 31300000-9 
Ізольовані дроти та кабелі) 2210 7383,80

(Сім тисяч триста вісімдесят три) 80 
коп.

код ДК 016:2010 - 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні, лампи дугові (код СРУ ДК 021:2015 - 31510000-4 Електричні 
лампи розжарення, 31530000-0 Частини до світильників та 
освітлювального обладнання (ультрафіолетові чи інфрочервоні) 2210 23873,00

(Двадцять три тисячі вісімсот сімдесят 
три) грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 
(код СРУ ДК 021:2015 - 39710000-2 Електричні побутові прилади) 2210 4900,00 (Чотири тисячі дев'ятсот) грн.

код ДК 016:2010 - 28.12.1 Устатковання силове гідравлічне та 
пневматичне, крім його частин (код СРУ ДК 021:2015 42121000-3 
Гідравлічні чи пневматичні двигуни та мотори) 2210 374,00 (Триста сімдесят чотири) грн. протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 016:2010 - 28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі рідин (код СРУ 
ДК 021:2015 - 42120000-6 Насоси та компресори) 2210 350,00 (Триста п'ятдесят) грн.

код ДК 016:2010 - 28.13.3 Частини помп і компресорів (код СРУ ДК 
021:2015 - 42124000-4 Частини насосів, компресорів, двигунів або 
моторів) 2210 950,00 (Дев'ятсот п'ятдесят) грн.

код ДК 016:2010 - 28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 
труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (код СРУ ДК 
021:2015 - 44411100-5 Водопровідні крани, 42130000-9 Арматура 
трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої) 2210 38119,00

(Тридцять вісім тисяч сто 
дев'ятнадцять) грн.

протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 28.15.1 Вальниці/підшипники кулькові чи роликові 
(код СРУ ДК 021:2015 - 44440000-6 Вальниці, 42140000-2 Зубчасті 
колеса, зубчасті передачі та приводні елементи) 2210 3613,77

(Три тисячі шістсот тринадцять) грн. 
77 коп.



код ДК 016:2010 - 28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння 
текстів і лічильні машини ((код СРУ ДК 021:2015 - 30141000-9 Лічильні 
машини (калькулятори)) 2210 2500,00 (Дві тисячі п'ятсот) грн.

код ДК 016:2010 - 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати (код СРУ ДК 021:2015 - 42913000-9 Оливні, бензинові та 
повітрозабірні фільтри) 2210 1539,30

(Одна тисяча п'ятсот тридцять дев’ять) 
грн. ЗО коп.

код ДК 016:2010 - 29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних 
транспортних засобів і його частини (код СРУ ДК 021:2015 -31610000-5 
Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, 34312200-9 
-Свічки запалювання) 2210 5808,20 (П'ять тисяч вісімсот вісім) грн. 20 коп.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 29.31.3 Частини іншого електричного устатковання до 
автомобілів і мотоциклів (код СРУ ДК 021:2015 - 31610000-5 
Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів) 2210 267,00 (Двісті шістдесят сім) грн.

код ДК 016:2010 - 29.32.3 Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у. (код СРУ ДК 021:2015 - 34310000-3 
Двигуни та їх частини, 34320000-6 Механічні запасні частини, крім 
двигунів і частин двигунів, 34330000-9 - Запасні частини до вантажних 
транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів) 2210 21448,07

(Двадцять одна тисяча чотириста сорок 
вісім) грн.07коп.

протокол № 5.5 від 23.05.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини (код СРУ 
ДК 021:2015 -39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини 
до них)

2210 7990,00 (Сім тисяч дев'ятсот дев'яносто)грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 2016:2010 - 31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для 
підприємств торгівлі (код СРУ ДК 021:2015 - 39120000-9 Столи, 
серванти, письмові столи та книжкові шафи) 2210 4540.00 (Чотири тисячі п’ятсот сорок) грн.

протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; 
приладдя, протези та ортопедичні пристрої (код СРУ ДК 021:2015 - 
35111000-5 Протипожежне обладнання (респіратори) 2210 4896,00

(Чотири тисячі вісімсот дев'яносто 
шість) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 32.91.1, 22.29.2 Інвентар для господарських цілей (код 
СРУ ДК 021:2015 - 39224000-8 Мітли, щітки та інше господарське 
приладдя) 2210 6180,00 (Щість тисяч сто вісімдесят) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.5 від 23.05.16

код ДК 016:2010 - 32.99.1 Канцелярське, креслярське та письмове 
придаддя (код СРУ ДК 021:2015 - 30192000-1 Офісне приладдя, 
30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя, 30193000-8 Органайзери та 
приладдя до них, 39260000-2 Секційні лотки та канцелярське приладдя, 
39292000-5 - Шкільні грифельні чи інші дошки для писання чи 
малювання або приладдя до них) 2210 10668,50

(Десять тисяч шістсот шістдесят вісім) 
грн.50 коп.

код ДК 016:2010 - 32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у. (код СРУ ДК 021:2015 - 
35814000-3 Протигази 2210 19550,00

(Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) 
грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (код 
СРУ ДК 021:2015 - 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші 
періодичні видання і журнали) 2210 1031,00 (Одна тисяча тридцять одна) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 -58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, 
інші ((код СРУ ДК 021:2015 -22400000-4 Марки, чекові бланки, 
банкноти, сертифікати акцій, рекламні матеріали, каталоги та посібники, 
22800000-8 Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби, 
22900000-9 Друкована продукція різна (виготовлення бланків, марки 
поштові, чекова книжка)) 2210

(Сімдесят дев'ять тисяч двісті 
79287,50 вісімдесят сім) грн. 50 коп.

протокол № 5.5 від 23.05.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

Вивіска фасадна 2210 560,00 (П'ятсот шістдесят)грн. протокол № 5.3 від 04.04.16

Пакет документів з медичного супроводу 2210 273,60 (Двісті сімдесят три) грн.60 коп. - - протокол № 5.8 від 07.07.16

кодДК 016:2010-01.16.1,08.11.3, 13.10.7, 13.20.1, 20.53.1,22.19.5,
22.21.2, 23.14.1, 23.20.1, 23.31.1, 23.32.1,23.61.1.23.65.1, 23.91.1, 24.20.1,
24.20.3, 24.20.4, 24.31.2, 24.33.1, 24.52.2, 25.11.2, 25.94.1 Будівельні 
матеріали та дрібні деталі для господарських робіт (код СРУ ДК 
021:2015 - 44111000-1 Будівельні матеріали, 44112000-8 Будівельні 
конструкції різні, 44113000-5 Матеріали для будівництва доріг,
44114000-2 Бетон. 44115000-9 Будівельна фурнітура, 44141000-0 Гнучкі 
труби, 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, 
тюбінги та супутні вироби, 19522110-5 Труби з епоксидним покриттям, 
44132000-4 Елементи дренажних труб, 44134000-8 Коліна для 
каналізаційних труб, 44167000-8 Трубна арматура різна, 44212000-9 
Конструкційні вироби та їх частини, крім збірних споруд) 2210

(Сім тисяч вісімсот шістдесят дві) грн. 
7862,80 80 коп.

код ДК 2016:2010 - 13.20.2 Тканини бавовняні ( код СРУ ДК 021: 2015 - 
33140000-3 Медичні матеріали(бинти,медична марля)) 2220 55000,00 (П'ятдесят п'ять тисяч) грн.

код ДК 016:2010 17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та 
інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей (код СРУ 
ДК 021:2015 - 22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення 
та інший некрейдований папір або картон для графічних цілей)

2220 5000,00 (П'ять тисяч) грн.

кодДК 016:2010 17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція ( код СРУ ДК 021:2015 - 33771000-5 Паперові вироби 
санітарно-гігієнічного призначення) 2220 60000,00 (Шістдесят тисяч) грн.

код ДК 016:2010 - 20.11.1 Гази промислові ( код СРV ДК 021:2015 - 
24110000-8 Промислові гази) 2220

(Сімдесят чотири тисячі шістсот 
74668,00 шістдесят вісім) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 016:2010 - 20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та 
їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у. ( код СРУ ДК 021:2015 - 
24220000-2 Екстракти дубильних речовин, екстракти барвників, 
дубильні та фарбувальні речовини (красителі))

2220 22300,00 (Двадцять дві тисячі триста) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 2016:2010 - 20.13.3 Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й 
перхлорати ( код СРУ ДК 021:2015 - 24311200-9 Галогени. 33692000-7 
Медичні розчини, 33621000-9 Лікарські засоби для лікування 
захворювань крові й органів кровотворення (раствори))

2220
(Сто двадцять дві тисячі чотириста) 

134400,00 грн.



код ДК 016:2010 - 20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і 
карбонати ( код СРУ ДК 021:2015 - 33661000-1 Лікарські засоби для 
лікування хвороб нервової системи, 33632000-9 Лікарські засоби для 
лікування захворювань опорно-рухового апарату, 33642000-2 
Гормональні препарати системної дії, крім статевих гормонів, 33621000- 
9 Лікарські засоби для лікування захворювань крові й органів 
кровотворення (наркоз))

2220 112361,00
(Сто тридцять чотири тисячі триста 

шістдесят одна) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 20.13.5 Солі інших металів ( код СРУ ДК 021: 2015 - 
33692000-7 Медичні розчини (раствори))

2220 102000,00 (Сто дві тисячі) грн.
протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016: 2010 - 20.13.6 Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. 
в. і. у.( код СРУ ДК 021: 2015 - 24315000-5 Неорганічні хімічні речовини 
різні (пероксид водню), 33696000-5 Реактиви та контрастні речовини 
(реактиви))

2220 93490,00
(Дев'яносто три тисячі чотириста 

дев'яносто) грн.

код ДК 016:2010 - 20.14.2 Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні 
галогено-, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні ( код 
СРУ ДК 021: 2015 -24322000-7 Спирти, феноли, фенолспирти та їх 
галогено-, сульфо-, нітро-. нітрозопохідні; жирні промислові спирти)

2220 94020,00
(Дев'яносто чотири тисячі двадцять) 

грн.

код ДК 016:2010 - 20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; 
кислоти карбонові та їхні солі ( код СРУ ДК 021:2015 - 33631000-2 
Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань (мазі), 
33692000-7 Медичні розчини (раствори))

2220 16000.00 (Шістнадцять тисяч) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 20.14.4 Сполуки органічні з азотною функційною 
групою ((код СРУ ДК 021: 2015 - 33621000-9 Лікарські засоби для 
лікування захворювань крові й органів кровотворення (раствори))

2220 20000,00 (Двадцять тисяч) грн.

код ДК 016:2010 - 20.14.5 Сполуки сіркоорганічні та інші органічно- 
неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у. ((код СРУ ДК 
021: 2015 - 33621000-9 Лікарські засоби для лікування захворювань 
крові й органів кровотворення (раствори))

2220 8000,00 (Вісім тисячі) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, 
різноманітні ((код СРУ ДК 021: 2015 -24322000-7 Спирти, феноли, 
фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; жирні 
промислові спирти, 33692000-7 Медичні розчини, 33696000-5 Реактиви 
та контрастні речовини(йод,бріліантовий зелений, спирт 
70%,хлоргексидинлабораторньі реактиви)) 2220 199000,00 (Сто дев'яносто дев'ять тисяч) грн.

код ДК 016:2010 - 20.15.2 Хлорид амонію; нітрити (код СРУ ДК 021: 
2015 -33693000-4 Інші лікарські засоби (раствори)) 2220 11000,00 (Одинадцять тисяч) грн.

код ДК 016:2010 - 20.16.5 Пластмаси, інші, у первинних формах; смоли 
іонообмінні (код СРУ ДК 021:2015 -24500000-9 Пластмаси у первинній 
формі, 33141800-8 Стоматологічні матеріали) 2220 13444,48

(Тринадцять тисяч чотириста сорок 
чотири) грн. 48 коп.



код ДК 016:2010 - 20.30.1 Фарби та лаки на основы полымерыв (код СРУ 
ДК 021:2015 - 33141800-8 Стоматологічні матеріали) 2220 609,62 (Шістсот дев'ять) грн. 62 коп.

код ДК 016:2010 - 20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім 
мила( код СРУ 021:2015 - 39831200-8 Мийні засоби) 2220

(Сто дев'яносто тисяч триста двадцять) 
190320,00 грн.

код ДК 016:2010 - 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини(код 
СРУ ДК 021:2015 - 24931000-9 Фотопластини ти фотоплівки) 2220

(Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот) 
199900,00 грн.

код ДК 016:2010 - 20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (код СРУ 
021:2015 - 24931000-9 Фотопластини та фотоплівки (живільні 
середовища), 24900000-3 - Чисті хімічні речовини та різноманітна 
хімічна продукція ((індикаторний папір, смужки )), 24952000-2 
Формувальні пасти (стоматологічний віск )), 33141800-8 Стоматологічні 
матеріали 2220

(Сто сімдесят три тисячі вісімсот 
173896,54 дев'яносто шість) грн.54 коп.

протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 016:2010 -21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та 
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин (код СРУ ДК 021:2015 -33622000-6 Лікарські 
засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи, 33661000- 
1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи, 33632000-9 
Лікарські засоби для лікування захворювань опорно-рухового апарату, 
33675000-2 Антигістамінні засоби для системного застосування, 
33631000-2 Лікарські засоби для лікування дерматологічних 
захворювань, 33674000-5 Препарати проти кашлю та застуди, 33612000- 
3 Лікарські засоби для лікування функціональних розладів шлунково- 
кишкового тракту, 33673000-8 Лікарські засоби для лікування 
обструктивних захворювань дихальних шляхів, 33693000-4 Інші 
лікарські засоби)

2220 80000,00 (Вісімдесят тисяч) грн.

код ДК 016: 2010 - 21.10.3 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; гідантоїн та 
його похідні; сульфонаміди( код СРУ ДК 021: 2015 - 33660000-4 
Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань 
органів чуття)

2220 120000,06 (Сто двадцять тисяч) грн.Обкоп.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 21.10.4 Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери 
цукрів і їхні солі, н. в. і. у. ( код СРУ ДК 021:2015 -33692000-7 Медичні 
розчини (раствори))

2220 11000,00 (Одинадцять тисяч)грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16



код ДК 016:2010 - 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та 
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики (код СРУ 
ДК 021:2015 - 33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби для 
системного застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та 
імуномодулятори (антибіотики) 33621000-9 Лікарські засоби для 
лікування захворювань крові й органів кровотворення(раствори))

2220 80000,00 (Вісімдесят тисяч) грн.

код ДК 016:2010 - 21.10.6 Залози та інші органи, екстракти цих речовин 
та інші речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.( код 
СРУ ДК 021:2015 -33622000-6 Лікарські засоби для лікування 
захворювань серцево-судинної системи, 33141000-0 Медичні матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового застосування ( діагностичні 
набори))

2220 138000,00 (Сто тридцять вісім тисяч)грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші ( (код СРУ 
021:2015 - 33650000-1 Загальні протиінфекційні засоби для системного 
застосування, вакцини, антинеопластичні засоби та імуномодулятори 
(вакцини), 33661000-1 Лікарські засоби для лікування хвороб нервової 
системи, 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, 
органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи, 
33617000-8 Мінеральні добавки, 33616000-1 Вітаміни, 33141000-0 
Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 
(вата), 33693000-4 Інші лікарські засоби, 33696000-5 Реактиви та 
контрастні речовини, 33695000-8 Продукція медичного призначення, 
крім лікарських засобів))

2220 96600,00 (Дев'яносто шість тисяч шістсот) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) ((код СРУ 
021:2015 - 33140000-3 Медичні матеріали (хірургічні рукавички))

2220 68000,00 (Шістдесят вісім тисяч) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; гума 
тверда; вироби з твердої гуми (код СРУ 021:2015 19510000-4 Гумові 
вироби) 2220

(Дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сорок 
92944,00 чотири) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 2016:2010 - 22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у (код СРУ ДК 
021:2015 -1952000-7 Пластмасові вироби)

2220 22000,00 (Двадцять дві тисячі) грн.

код ДК 2016:2010 - 23.19.2 Скло технічне та інше скло (код СРУ ДК 
021:2015 -33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно- 
гігієнічного чи фармацевтичного призначення)

2220
(Сорок одна тисяча шістсот п'ятдесят 

41652,00 дві)грн.

код ДК 016:2010 - 23.52.2 Гіпс (код СРУ ДК 021:2015 44921000-2 
Вапняк і гіпс)

2220 367,41 (Триста шістдесят сім)грн.41коп.

протокол № 5.3 від 04.04.16



код ДК 016:2010 - 24.10.1 Продукти первинні з заліза та сталі (код СРУ 
ДК 021:2015 - 33141800-8 Стоматологічні матеріали)

2220 2568,15
(Дві тисячі п'ятсот шістдесят вісім) грн. 

15 коп.

код ДК 016:2010 25.61.1 Нанесення металевих покривів на метал ((код 
СРУ ДК 021:2015 - 85131000-6 Стоматологічні послуги (поліровка))

2220 14653,00
(Чотирнадцять тисяч шістсот п'ятдесят 

три) грн.

код ДК 016:2010 - 26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних 
характеристик (код СРУ ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для 
радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії) 2220 1000,00 (Одна тисяча) грн.

код ДК 016:2010 25.61.2 Послуги щодо обробляння металів, інші ((код 
СРУ ДК 021:2015 -85131000-6 Стоматологічні послуги (литво))

2220 3124,00 (Три тисячі сто двадцять чотири) грн.

код ДК 016:2010 - 26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устатковання (код СРУ ДК 021:2015 33185000-0 
Слухові апарати)

2220 22971,00
(Двадцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят 

одна) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16

код ДК 016:2010 - 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні ( (код СРУ ДК 021:2015- 33141000-0 Медичні матеріали 
нехімічні та гематологічні одноразового застосування (шприци, 
катетери, канюлі), 33131000-7 Стоматологічні ручні інструменти,
33194000-6 Прилади та нструменти для переливання та вливання крові / 
розчинів (системи), 33695000-8 Продукція медичного призначення, крім 
лікарських засобів, 33169000-2 Хірургічні інструменти (лотки))

2220 170484.23
(Сто сімдесят тисяч чотириста 
вісімдесят чотири) грн.23коп.

код ДК 016:2010 - 32.50.2 Інструменти та прилади терапевтичні; 
приладдя, протези та ортопедичні пристрої (код СРУ ДК 021:2015 - 
33141820-4 Зубні протези)

2220 21152,77
(Двадцять одна тисяча сто п'ятдесят 

дві) грн. 77 коп.

код ДК 016:2010 - 32.50.5 Вироби медичної та хірургічної 
призначеності, інші ( (код СРУ ДК 021:2015- 33141000-0 Медичні 
матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 
(кетгут,нитки,стоматологічні шіфти,стоматологічні матеріали, матеріали 
для пломбування зубів, пломбувальний цемент,стоматологічні 
кровоспинні засоби))

2220 34901,59
(Тридцять чотири тисячі дев'ятсот 

одна) грн. 59 коп.

код ДК 016:2010 - 01.13.1 Овочі листкові (код СРУ ДК 021:2015 - 
03221000-6 Овочі (капуста)) 2230 36432,00

(Тридцять шість тисяч чотириста 
тридцять дві) грн.

код ДК 016:2010 - 01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 
((код СРУ ДК 021:2015 - 03221000-6 Овочі (моркващибуля,буряк)) 2230 37922,00

(Тридцять сім тисяч дев'ятсот двадцять 
дві) грн.

код ДК 016:2010 - 01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим 
умістом крохмалю та інуліну (код СРУ ДК 021:2015 - 03212000-0 
Картопля та сушені овочі) 2230 40232,00 (Сорок тисяч двісті тридцять дві) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі ((код СРУ ДК 
021:2015 - 03142000 -8 Продукція тваринництва (яйця)) 2230 143637,00

(Сто сорок три тисячі шістсот тридцять 
сім) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 - 10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене ((код СРУ 
ДК 021:2015 - 15112000 -6 М’ясо свійської птиці ( тушки курей)) 2230 130092,00

(Сто тридцять тисяч дев'яносто дві) 
грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена (код СРУ ДК 021:2015 - 15221000-3 Морожена риба) 2230 28756,00

(Двадцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят 
шість) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.32.1 Соки фруктові та овочеві (код СРУ ДК 
021:2015 - 15320000-7 Фруктові та овочеві соки) 2230 1802,00 (Одна тисяча вісімсот дві) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, 
крім картоплі (код СРУ ДК 021:2015 - 15331000-7 Оброблені овочі) 2230 5368,00

(П'ять тисяч триста шістдесят вісім) 
грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 
(код СРУ ДК 021:2015 - 15332000-4 Оброблені фрукти та горіхи) 2230 42504,00 (Сорок дві тисячі п'ятсот чотири) грн.

код ДК 016:2010 - 10.41.5 Олії рафіновані (код СРУ ДК 021:2015 - 
15420000-8 Рафіновані олії та жири) 2230 11262,00

(Одинадцять тисяч двісті шістдесят 
дві) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені (код 
СРУ ДК 021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки) 2230 92992,00

(Дев'яносто дві тисячі дев'ятсот 
дев'яносто дві) грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (код СРУ 
ДК 021:2015 - 15530000-2 Вершкове масло) 2230 78014.00

(Сімдесят вісім тисяч чотирнадцять) 
грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.51.5 Продукти молочні, інші (код СРУ ДК 
021:2015 - 15510000-6 Молоко та вершки)

2230 34000,00 (Тридцять чотири тисячі)грн.

протокол № 5.3 від 04.04.16, 
протокол № 5.6 від 26.05.16, 
протокол №5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, 
або лущений чи дроблений (код СРУ ДК 021:2015 - 15614000-5 Рис 
оброблений) 2230 7832,00 (Сім тисяч вісімсот тридцять дві) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні 
суміші (код СРУ ДК 021:2015 - 15612000-1 Борошно зернових та 
овочевих культур і супутня продукція) 2230 2550,00 (Дві тисячі п'ятсот п'ятдесят) грн.

код ДК 016:2010 - 10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 
зерна зернових культур ((код СРУ ДК 021:2015 - 15625000-5 Манна 
крупа, 15613000 -8 Продукція із зерна зернових культур (вівсяна крупа)) 2230 27729,00

(Двадцять сім тисяч сімсот двадцять 
дев'ять) грн.

код ДК 016:2010 - 10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання ((код СРУ ДК 021:2015 - 
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 
вироби (хліб)) 2230 166409,00

(Сто шістдесят шість тисяч чотириста 
дев'ять) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні вироби (код СРУ ДК 021:2015 - 15850000-1 Макаронні 
вироби) 2230 5829,00

(П'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять) 
грн.

код ДК 016:2010 - 10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса (код СРУ ДК 
021:2015 -15831000-2 Цукор) 2230 31858,00

(Тридцять одна тисяча вісімсот 
п'ятдесят вісім) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 10.83.1 Чай і кава, оброблені (код СРУ ДК 021:2015 - 
15863000-5 Чай) 2230 9098,00 (Дев'ять тисяч дев'яносто вісім) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 - 10.84.3 Сіль харчова (код СРУ ДК 021:2015 - 
15872000-1 Трави та спеції) 2230

(Одна тисяча шістсот п'ятдесят одна) 
1651,00 грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 10.86.1 Продукти харчові готові гомогенізовані для 
дитячого та дієтичного харчування (код СРУ ДК 021:2015 - 15884000-8 
Продукти дитячого харчування) 2230 2076,00 (Дві тисячі сімдесят шість) грн.

код ДК 016:2010 - 33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
машин загальної призначеності ((код СРУ ДК 021:2015 50750000-7 
Послуги з технічного обслуговування ліфтів ( технічне обслуговування 
ліфтів))

2240
(П'ять тисяч п'ятсот сімдесят 

5579,04 дев'ять)грн.04коп.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного усталювання (код СРУ ДК 021:2015 50420000 
5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та 
хірургічного обладнання)

2240
(Сто дев'яносто п'ять тисяч триста 

195325,87 двадцять п'ять) грн.

протокол № 5.1 від 23.02.16, 
протокол № 5.8 від 07.07.16. 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування 
іншого електричного устатковання (код СРУ ДК 021:2015 - 50410000-2 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів, 71314000-2 Енергетичні та 
супутні послуги (зняття пломб, демонтаж, монтаж та опломбування 
лічильників, комплексні випробування і виміри електротехнічного 
устаткування (заземлення), послуги з технічної перевірки точок обліку та 
опломбування кіл обліку, ремонт приладів обліку,що не пройшли 
повірку) 2240 19000.00 (Дев'ятнадцять тисяч) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 33.19.1 Ремонтування іншого устаткування (код СРУ 
ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування медичного та хірургічного обладнання) 2240 3500,00 (Три тисячі п'ятсот) грн.

протокол № 5.8 від 07.07.16

код ДК 016:2010 - 33.20.4 Монтування електронного та оптичного 
устаткування ((код СРУ ДК 021:2015 45312200-9 встановлення систем 
охоронної сигналізації) (послуги з монтажу засобів сигналізації), (код 
СРУ ДК 021:2015 45312100-8 Встановлення систем пожежної 
сигналізації) (послуги з монтажу засобів пожежної сигналізації)) 2240

(Двадцять три тисячі сто сімдесят три) 
23173,85 грн. 85 коп.

код ДК 016:2010 - 38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних 
для вторинного використовування (код СРУ ДК 021:2015 90500000-2 
Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами) 2240

(Двадцять чотири тисячі сто шістдесят 
24164,16 чотири) грн. 16 коп.

код ДК 016:2010 - 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (код СРУ ДК 
021:2015 50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
автомобілів) 2240

(Двадцять дев'ять тисяч вісімсот 
29880,00 вісімдесят) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми 
транспортними засобами (код СРУ ДК 021:2015 60100000-9 Послуги з 
автомобільних перевезень) (послуги екскаватора) 2240 2500,00 (Дві тисячі п'ятсот) грн.



код ДК 016:2010 - 58.13.3 продаж рекламного місця в газетах (код СРУ 
ДК 021:2015 - 79800000-2(Друкарські та супутні послуги)(рекламно- 
інформаційні послуги з публікації) 2240 8000,00 (Вісім тисяч) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16

код ДК 016:2010 - 58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли 
(код СРУ ДК 021:2015 79121100-9 Консультаційні послуги з питань 
авторських прав на програмне забезпечення) 2240 1500,00 (Одна тисяча п’ятсот) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (послуги зв'язку) 61.10.4 Послуги з'язку інтернетом 
проводовими мережами ((код СРУ ДК 021:2015 64200000-8 
Телекомунікаційні послуги) 2240

(Сімдесят п'ять тисяч чотириста п'ять) 
75405,28 грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у 
сфері інформаційних технологій
62.02.3 Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 
технологій
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення (код СРУ ДК 021:2015 72220000-3 Консультаційні послуги 
з питань систем та з технічних питань, 72200000-7 Послуги з 
програмування та консультаційні послуги з питань програмного 
забезпечення, 72261000-2 Послуги з обслуговування програмного 
забезпечення) 2240 48120,00 (Сорок вісім тисяч сто двадцять) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування 
та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою ((код СРУ ДК 021:2015 72310000-1 Послуги з обробки 
даних (розміщення даних на веб-порталі), 72300000-8 Послуги у сфері 
управління даними, 72400000-4 Інтернет-послуги) (розробка сайту)) 2240

(Дванадцять тисяч шістсот двадцять) 
12620,97 грн. 97 коп.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я (код СРУ ДК 021:2015 66512000-2 
Послуги зі страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я) 2240

(Три тисячі сто двадцять одна) грн. 20 
3121,20 коп.

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

(Сім тисяч сімсот сорок сім) грн. 98 
7747,98 коп.

код ДК 016:2010 - 68.20.1 Оренда приміщень (код СРУ ДК 021:2015 
70220000-9 Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової 
нерухомості) 2240 12,00 (Дванадцять) грн.

код ДК 016:2010 - 70.22.3 Послуги консультаційні щодо господарської 
діяльності, інші (код СРУ ДК 021:2015 79418000-7 Консультаційні 
послуги з питань закупівель) 2240

(Тридцять дві тисячі шістсот шістдесят 
32663,54 три) грн. 54 коп.

код ДК 016:2010 - 71.11.2 Послуги архітектурні щодо будівель (код СРУ 
ДК 021:2015 71200000-ОПослуги з технічних випробувань, аналізу та 
консультування) 2240 25700,00 (Тридцять тисяч) грн. -

протокол № 5.9 від 25.07.16



код ДК 016:2010 - 71.12.1 Послуги інженерні (код СРУ ДК 021:2015 
71300000-1 Інженерні послуги) (послуги по розробці і узгодженню норм 
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та перезатвердження 
енергетичного паспорту)) 2240 15000,00 (П'ятнадцять тисяч) грн.

код ДІ< 016:2010 - 71.12.1 Послуги інженерні (код СРУ ДК 021:2015 - 
45222300-2 Проектування охоронних об’єктів) (послуги з розроблення 
проекту пожежної автоматики) 2240 3030,30 (Три тисячі тридцять) грн.ЗОкоп.

код ДК 016:2010 - 71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування ((код СРУ ДК 021:2015 71600000-4 Послуги з технічних 
випробувань, аналізу та консультування, 71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та випробовувань, 71632000-7 Послуги з технічних 
випробувань (повірка обладнання) (газові лічильники, лічильники 
електроенергії, газосигналізатори, манометрів, термометрів, 
термоманометрів, рентген, апаратура, електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування, періодичний технічний огляд ліфтів, 
гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи 
опалення,випробування засобів індивідуального захисту органів дихання 
) 2240 108329,00

(Сто вісім тисяч триста двадцть 
дев'ять) грн

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у. (код СРУ ДК 021:2015 66110000-4 Банківські послуги, 
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, 
71600000-4 Послуги з технічних випробувань, (послуги банку, технічне 
обслуговування системи газопостачання та газовикористовуючого 
обладнання, атестація робочих місць)) 2240 20740,00 (Двадцять тисяч сімсот сорок) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16 , 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 80.20.1 Послуги систем безпеки (код СРУ ДК 
021:2015 79710000-4 Охоронні послуги) 2240 48854,43

(Сорок вісім тисяч вісімсот п'ятдесят 
чотири) грн. 43 коп.

код ДК 016:2010 - 81.22.1 Послуги щодо очищення печей і димарів (код 
СРУ ДК 021:2015 90915000-4 Послуги з чищення печей і димарів 
(перевірка димарів та вентиляційних каналів)) 2240 4920,00 (Чотири тисячі дев'ятсот двадцять) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 81.29.1 Послуги щодо дезінфекування та 
винищування шкідників (код СРУ ДК 021:2015 90920000-2 Послуги із 
санітарно-гігієнічної обробки приміщень) 2240 1548.00 (Одна тисяча п'ятсот сорок вісім) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші (код 
СРУ ДК 021:2015 85100000-0 Послуги у сфері охорони здоров'я 
(лабораторні дослідження води дистильованої та хімічний аналіз 
дезінфікуючих засобів) 2240 13500,00 (Тринадцять тисяч п'ятсот) грн.

код ДК 016:2010 - 91.01.1 Послуги архівів (код СРУ ДК 021:2015 
92512000-3 Послуги архівів, 79995100-6 Архівні послуги) 2240 7000,00 (Сім тисяч) грн.



код ДК 016:2010 - 95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання (код СРУ ДК 021:2015 50323000-5 Ремонт і технічне 
обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв (Послуги 3 
відновлення та перезарядки картриджів, тонерів)) 2240 37590,00

(Тридцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто) 
грн.

код ДК 016:2010 - 95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання (код СРУ ДК 021:2015 50323000-5 Ремонт і технічне 
обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв)

2240 1380,00 (Одна тисяча триста вісімдесят) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16, 
протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення 
текстильних і хутряних виробів (СРУ ДК 021:2015 98310000-9 Послуги 
з прання і сухого чищення) 2240 125958,60

(Сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот 
п'ятдесят вісім) грн. 60 коп.

Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі поліклінічного 
відділення (каб.11) 2240

48774,00 (Сорок вісім тисяч сімсот сімдесят 
чотири) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

Поточний ремонт системи опалення і внутрішніх приміщень 
стаціонарного відділення КЗОЗ РТМО "Дергачівська ЦРЛ"

2240
49624,80 (Сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять 

чотири) грн. 80 коп.

Поточний ремонт покрівлі поліклінічного відділення КЗОЗ РТМО 
"Дергачівська ЦРЛ"

2240
70000,00

(Сімдесят тисяч) грн.
код ДК 016:2010 - 35.30.1 Пара та гаряча вода;постачання пари та 
гарячої води (код СРУ ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та 
пов'язана продукція) 2271

40346,90 (Сорок тисяч триста сорок шість) грн. 
90коп.

протокол № 5.4 від 19.04.16

код ДК 016:2010 - 36.00.2 Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (код СРУ ДК 021:2015 - 65111000-4 Розподіл питної 
води, 65100000-4Послуги з розподілу води та супутні послуги) 2272 30139,00

(Тридцять тисяч сто тридцять дев'ять) 
грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 2016:2010 - 35.22.1 Розподіляння газоподібного палива 
трубопроводами (код СРУ ДК 021:2015 - 65200000-5 Послуги з 
розподілу газу та супутні послуги) (послуги з розподілу природного 
газу) 2274 74690,77

(Сімдесят чотири тисячі шістсот 
дев'яносто) грн. 77 коп.

протокол № 5.4 від 19.04.16

код ДК 016:2010 -85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (код СРУ 
ДК 021:2015 - 80400000-8 Послуги у сфері освіти для дорослих та інші 
освітні послуги) 2282 18860,00

(Вісімнадцять тисяч вісімсот 
шістдесят) грн.

протокол № 5.7 від 23.06.16, 
протокол №5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 65.11.1 Послуги щодо страхування життя ((код СРУ 
ДК 021:2015 - 66512000-2 Послуги зі страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров’я (Добровільне медичне страхування на 
випадок інфікування гепатитом)) 2730 5290,00 (П'ять тисяч двісті дев'яносто) грн.

код ДК 016:2010 - 65.11.1 Послуги щодо страхування життя ((код СРУ 
ДК 021:2015 - 66512000-2 Послуги зі страхування від нещасних випадків 
і страхування здоров’я (Обов'язкове страхування медичних працівників 
та інших осіб на випадок інфікування ВІЛ при виконанні ними 
службових обов'язків)) 2730 53,00 (П'ятдесят три) грн.



код ДК 016:2010 - 26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них (код СРУ ДК 021:2015 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та 
приладдя) 3110 26000,00 (Двадцять шість тисяч) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 26.70.1 Устаткування фотографічне та частини до 
нього (код СРУ ДК 021:2015 - 33111000-1 Рентгенологічне обладнання) 3110 194980,00

(Сто дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот 
вісімдесят) грн.

протокол № 5.6 від 26.05.16

код ДК 016:2010 - 27.51.1 Холодильники та морозильники; машини 
пральні; електроковдри; вентилятори (код СРУ ДК 021:2015 42500000-1 
Охолоджувальне та вентиляційне обладнання) 3110 8700,00 (Вісім тисяч сімсот)грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 28.25.1 Теплообмінники; установки для 
кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устатковання(код СРУ ДК 021:2015 33191000-5 Обладнання 
стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне) 3110 7000,00 (Сім тисяч)грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 28.30.4 Косарки для газонів, парків, спортивних 
майданчиків (код СРУ ДК 021:2015 16311000-8 Газонокосарки) 3110 2800,00 (Дві тисячі вісімсот)грн. . _ протокол № 5.9 від 25.07.16

код ДК 016:2010 - 32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (код СРУ ДК 021:2015 33191000-5 Обладнання 
стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне) 3110 120000,00 (Сто двадцять тисяч) грн.

протокол № 5.9 від 25.07.16

Капітальний ремонт прибудови анестезіологічного відділення 3132 199995,00
(Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто п'ять) грн. . _ протокол № 5.8 від 07.07.16

Технічний нагляд за капітальним ремонтом 3132 23365,93
(Двадцять три тисячі триста шістдесят 

п’ять) грн. 93 коп. . . протокол №> 5.9 від 25.07.16

Капітальний ремонт внутрібудінкових систем електропостачання, 
теплопостачання і внутрішніх приміщень стаціонарного відділення 3132 974344,00

(Дев'ятсот сімдесят чотири тисячі 
триста сорок чотири) грн.

протокол №; 5.7 від 23.06.16, 
протокол №> 5.8 від 07.07.16
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Голова комітету з конкурсних торгів

торгів від № 5 від 20.01.2016р. 

торгів від №5.1 від 23.02.2016р. 

торгів від № 5.2 від 23.03.2016р. 

торгів від № 5.3 від 04.04.2016р. 

торгів від № 5.4 від 19.04.2016р. 

торгів від № 5.5 від 23.05.2016р. 

торгів від № 5.6 від 26.05.2016р. 

торгів від № 5.7 від 23.06.2016р. 

торгів від № 5.8 від 07.07.2016р. 

торгів від № 5.9 від 25.07.2016р.

Грінченко В.В. 
(прізвище, ініціали)


