1
Додаток до річного плану державних закупівель на 2016 рік (зі змінами)
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"
_________________________________код за ЄДРПОУ 02012183_________________________________
Код
КЕКВ
(для
бюджети
их
коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі, гри.

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

2

3

4

5

6

2210

461,60 (чотириста шістдесят
одна гривня 60 коп)

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові
розчини - за кодом ДК 016:2010 - 08.93.1
(Сіль і чистий хлорид натрію - за кодом СРУ за ДК
021:2015 -14400000-5) (Натрій хлор)

2210

33,00 (тридцять три гривні 00
коп)

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові
сиропи, н. в. і. у.-за кодом ДК 016:2010-10.62.1
(Крохмалі - за кодом СРУ за ДК 021:2015-15623000-1)

2210

19,30 (дев'ятнадцять гривень
30 коп.)

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних
безхребетних за кодом ДК 016:2010-10.89.1
(Дріжджі-за кодом СРУ за ДК 021:2015-15898000-9)
(Розчин пекарських дріжджей)

2210

25,20 ( двадцять п'ять гривень
20 коп.)

Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних
монониток і штапельних волокон- за кодом ДК
016:2010 - 13.20.3 (Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з
конструкційними матеріалами- за кодом СРУ за ДК
021:2015-44170000-2)

2210

72,00 (сімдесят дві гривні 00
коп)

Вироби текстильні готові для домашнього
господарства-за кодом ДК 016:2010-13.92.1
( Ковдри та пледи - за кодом СРУ за ДК 021:201539511000-7 )(Ковдри)

2210

280,00 (двісті вісімдесят
гривень 00 коп.)

Вироби текстильні готові для домашнього
господарства-за кодом ДК 016:2010-13.92.1
( Штори, портьєри, кухонні штори та тканинні жалюзі
- за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 395150005)(Гардини, штори віконні)

2210

1550,00 (одна тисяча п'ятсот
п'ятдесят гривень 00 коп)

Вироби текстильні готові, інші-за кодом ДК 016:201013.92.2
( Предмети декору - за кодом СРУ за ДК 021:201539516000-2 )(Подушки)

2210

150,00 (сто п'ятдесят гривень
00 коп.)

Вироби текстильні готові, інші-за кодом ДК 016:201013.92.2
( Поліетиленові мішки та пакети для сміття - за кодом
СРУ за ДК 021:2015-19640000-4 )

2210

143,64 (сто сорок три гривні 64
коп.)

Вироби текстильні готові, інші-за кодом ДК 016:201013.92.2
(Мішки та пакети - за кодом СРУ за ДК 021:201518930000-7)

2210

137,44 (сто тридцять сім
гривень 44 коп.)

Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, канатів та тросів і
зношені вироби, з текстильних матеріалів-за кодом
ДК 016:2010-13.94.2
( Текстильні відходи - за кодом СРУ за ДК 021:201519620000-8)

2210

51,57 (п'ятдесят одна гривня 57
коп.)

Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з
текстильного полотна, крім трикотажних-за кодом ДК
016:2010-14.19.2
( Робочі рукавиці - за кодом СРУ за ДК 021:201518141000-9)

2210

787,24 (сімсот вісімдесят сім
гривень 24 коп)

Папір і картон оброблені-за кодом ДК 016:201017.12.7
( Сигаретний та фільтрувальний папір - за кодом СРУ
за ДК 021:2015-15994000-2) (Папір фільтрувальний)

2210

530,40 (п'ятсот тридцять
гривень 40 коп.)

Папір і картон оброблені-за кодом ДК 016:201017.12.7
(Фоточутливі,термочутливі та термографічні папір та
картон-за кодом СРУ за ДК 021:2015-22993000-7)
(Папір УРР)

2210

550,00 (п'ятсот п'ятдесят
гривень 00 коп.)

ПРЕДМЕТ ТАКУт и л і

1
Кліника
Крейда та некальцинований доломіт- за кодом ДК
016:2010-08.11.3;
Вапно
негашене, гашене та гідравлічне за кодом ДК
016:2010-23.52.1
( Вапняк, гіпс і крейда -за кодом СРУ за ДК 021:2015
44920000-5 )

2
1

2

3

2210

57,00 (п'ятдесят сім гривень 00
коп.)

2210

448,60 (чотириста сорок вісім
гривень 60 коп.)

2210

1753,60 (одна тисяча сімсот
п'ятдесят три гривні 60 коп.)

2210

11720,73 (одинадцять тисяч
сімсот двадцять гривень 73
коп.)

Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(
Швидкозшивачі та супутнє приладдя- за кодом СРУ
за ДК 021:2015-22850000-3 )

2210

129,60 (сто двадцять дев'ять
гривень 60 коп.)

Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Офісне приладдя- за кодом СРУ за ДК 021:201530192000-1)

2210

713,08 (сімсот тринадцять
гривень 08 коп.)

2210

8151,02 (вісім тисяч сто
п'ятдесят одна гриня 02 коп.)

2210

1110,45 (одна тисяча сто
десять гривень 45 коп.)

2210

1122,80 (одна тисяча сто
двадцять дві гривні 80 коп)

(

2210

14000,00 (чотирнадцять тисяч
гривень 00 коп.)

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК
016:2010-19.20.2
(
Мастильні оливи та мастильні матеріали- за кодом
СРУ за ДК 021:2015- 09211000-1)

2210

873,00 (вісімсот сімдесят три
гривні 00 коп.)

Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні
похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у. - за кодом
ДК 016:2010-20.12.2
(Фарбувальні речовини - за кодом СРУ за ДК
021:2015 - 24224000-0) (Азур еозин за Романовським,
еозин по Май-Грюнвальду)

2210

769,00 (сімсот шістдесят
дев'ять гривень 00 коп)

Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та їхні сполуки;
сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з
умістом таких елементів, ізотопів або сполук - за
кодом ДК 016:2010 - 20.13.13
(Радіоактивні ізотопи за кодом СРУ за ДК 021:201509344000-2)

2210

21792,00 (двадцять одна
тисяча сімсот дев'яносто дві
гривні 00 коп)

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки
неорганічні - за кодом ДК 016:2010 - 20.13.2
( Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки за
кодом СРУ за ДК 021:2015-24311000-7)(Кислота
борна)

2210

50,10 ( п'ятдесят гривень 10
коп)

2210

36,00 ( тридцять шість гривень
00 коп)

Вуглеводні та їхні похідні - за кодом ДК 016:2010 20.14.1
(
Вуглеводні за кодом СРУ за ДК 021:2015-24321000-0)
(Хлороформ,трилон Б, глюкоза, сахароза)

2210

700,90 (сімсот гривень 90 коп)

Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти
карбонові та їхні солі - за кодом ДК 016:2010 20.14.3
(Промислові монокарбонові жирні кислоти за кодом
СРУ за ДК 021:2015-24323000-4 )(Кислота оцтова
крижана,трихлороцтова)

2210

462,00 ( чотириста шістдесят
дві гривні 00 коп)

Папір і картон оброблені-за кодом ДК 016:201017.12.7
( Пергаментний папір та інші паперові вироби- за
кодом СРУ за ДК 021:2015-37823000-3) (Крафт -папір

4

5

в

)
Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Бухгалтерські книги - за кодом СРУ за ДК 021:201522813000-2)
Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Квитанційні книжки - за кодом СРУ за ДК 021:201522814000-9)
Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Бланки- за кодом СРУ за ДК 021:2015-22820000-4)

Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Дрібне канцелярське приладдя- за кодом СРУ за ДК
021:2015-30197000-6)(Палір)
Вироби канцелярські, паперові-за кодом ДК 016:201017.23.1
(Папір для друку- за кодом СРУ за ДК 021:201530197630-11
Вироби канцелярські, паперові(в т.ч Конверти,
листівки поштові закриті, листівки поштові
неілюстровані та листівки паперові чи картонні;
коробки, сумки, гаманці й поштові набори для
писання, паперові чи картонні, з умістом
канцелярського паперу -за кодом ДК 016:2010 17.23.1(Паперове канцелярське приладдя та інші паперові
вироби- за кодом СРУ за ДК 021:2015 -30199000-0)
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за кодом ДК
016:2010-19.20.2
Бензин- за кодом СРУ за ДК 021:2015-09132000-3)

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у.
за кодом ДК 016:2010 - 20.13.6
( Неорганічні хімічні речовини різні за кодом СРУ за
ДК 021:2015-24315000-5) (Натрій тетраборнокислий)
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+729,00 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік
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Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі
органічні; сполуки органічні, інші - за кодом ДК
016:2010-20.14.6
(Альдегіди, кетони, органічні пероксиди та ефіри за
кодом СРУ за ДК 021:2015- 24326000-5 ) ( Альдегід
глутаровий, формалін)

2210

113,00 (сто тринадцять
гривень 00 коп)

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні за кодом ДК 016:2010 - 20.14.7
(Органічні хімічні речовини різні за кодом СРУ за ДК
021:2015- 24327000-2 ) ( Олія імерсійна)

2210

218,40 (двісті вісімнадцять
гривень 40 коп)

Добрива фосфатні, мінеральні або хімічні - за
кодом ДК 016:2010 - 20.15.5
( Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та
перхлоратиза кодом СРУ за ДК 021:2015-243120004)(Калій хлористий)

2210

6,90 (шість гривень 90 коп)

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила - за кодом
ДК 016:2010-20.30.2
( Чорнила- за кодом СРУ за ДК 021:2015- 22600000-6)

2210

1279,50 (одна тисяча двісті
сімдесят дев'ять гривень 500
коп)

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила - за кодом
ДК 016:2010-20.30.2
( Будівельні матеріали -за кодом СРУ за ДК 021:2015
44111000-1 ) (Грунт концентрант, грунт
антисептичний)

2210

144,00 (сто сорок чотири
гривні 00 коп)

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція;
барвники художні та друкарські чорнила - за кодом
ДК 016:2010-20.30.2
( Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики- за кодом
СРУ за ДК 021:2015-44800000-8) (Емаль,грунт)

2210

3321,36 (три тисячі триста
двадцять одна гривня 36 коп)

Мило, засоби мийні та засоби для чищення за кодом
ДК 016:2010-20.41.3
(
Засоби для прання і миття -за кодом СРУ за ДК
021:2015- 39831000-6)

2210

441,36 (чотириста сорок одна
гривня 36 коп.)

Мило, засоби мийні та засоби для чищення за кодом
ДК 016:2010-20.41.3
(Засоби для чищення і миття автомобілів -за кодом
СРУ за ДК 021:2015-39831500-1 )

2210

150,00 (сто п'ятдесят гривень
00 коп.)

Клеї- закодомДК016:2010-20.52.1
( Клеї - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -24910000-6)

2210

313,96 (триста тринадцять
гривень 96 коп.)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Пептони та білкові речовини - за кодом СРУ за ДК
021:2015 -24956000-0)(Тромбопластин)

2210

153,00 (сто п'ятдесят три
гривні 00 коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
(Хімічна продукція різна -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -24960000-1 )

2210

90,00 (дев'яносто гривень 00
коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Апаратура та приладдя для діагностики і
рентгенодіагностики - за кодом СРУ за ДК 021:2015 33124000-5) (Тест-смужки до аналізатора)

2210

4474,58 (чотири тисячі
чотириста сімдесят чотири
гривні 58 коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Лабораторні реактиви - за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33696500-0) (Набір реактивів для
клінічного аналізу кала)

2210

230,16 (двісті тридцять
гривень 16 коп.)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Вироби для клінічних досліджень / випробувань - за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33698000-9)(Суміш
культуральна для каріотипирування)

2210

2190,00 (дві тисячі сто
дев'яносто гривень 00 коп)

Волокна синтетичні - за кодом ДК 016:2010 - 21.10.1
( Мисливське чи риболовне спорядження- за кодом
СРУ за ДК 021:2015 - 37413000-6) (Волосінь для
бензокоси)

2210

156,00 (сто п'ятдесят шість
гривень 00 коп)

Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова кислота, їхні
солі та естери - за кодом ДК 016:2010 - 21.10.1
( Вуглеводні- за кодом СРУ за ДК 021:2015 -243210000) (Сульфосаліцилова кислота)

2210

138,60 (сто тридцять вісім
гривень 60 коп)
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Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - заходом ДК 016:2010- 21.10.6
(Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33141000-0)(Еритроцити барана)

2210

98,40 (дев'яносто вісім гривень
40 коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - заходом ДК 016:2010 - 21.10.6
( Кров тварин - за кодом СРУ за ДК 021:2015 33141580-9)(Еритроцити барана)

2210

98,40 (дев'яносто вісім гривень
40 коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - за кодом ДК 016:2010-21.10.6
( Вироби для клінічних досліджень / випробувань-за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33698000-9) (Жовч суха)

2210

153,00 (сто п'ятдесят три
гривні 00 коп)

Ґума невулканізована та вироби з неї; гума
вулканізована, крім твердої гуми, гуми у формі ниток,
кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілівза кодом ДК 016:2010 - 22.19.2
(Кільця, прокладки, смужки, вставки та ущільнювачіза кодом СРУ за ДК 021:2015 -44425000-5 ) (Набор
прокладок сантехнічних)

2210

25,56 (дадцять п'ять гривень 56
коп)

Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім
виготовлених з твердої гуми)- за кодом ДК 016:2010 22,19.3
( Шланги, стояки та рукави- за кодом СРУ за ДК
021:2015 -44165000-4 ) (Шланги)

2210

325,74 (триста двадцять п'ять
гривень 74 коп)

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з твердої гуми)- за кодом ДК
016:2010-22.19.6
(Робочі рукавиці - за кодом СРУ за ДК 021:2015 18141000-9)

2210

120,00 (сто двадцять гривень
00 коп)

2210

196,20 (сто дев'яносто шість
гривень 20 коп)

Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; іума тверда;
вироби з твердої гуми- за кодом ДК 016:2010 22.19.7)
( Кільця, прокладки, смужки, вставки та ущільнювачіза кодом СРУ за ДК 021:2015 - 44425000-5
)(Техпластина ТМКЩ)

2210

811,20 (вісімсот одинадцять
гривень 20 коп)

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу, тверді, не пластикові - за кодом
ДК 016:2010-22.23.1
( Будівельні конструкції різні - за кодом СРУ за ДК
021:2015 - 44112000-8)(Рубемаст кровельний,
лінолеум, сифон під умивальник)

2210

13289,89 (тринадцять тисяч
двісті вісімдесят дев'ять
гривень 89 коп)

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу, тверді, не пластикові - за кодом
ДК 016:2010-22.23.1
(Вікна, двері та супутні вироби- за кодом СРУ за ДК
021:2015- 44221000-5)(Вікна)

2210

10000,00 (десять тисяч
гривень 00 коп)

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - за кодом ДК
016:2010-22.29.2
( Електроізоляційна стрічка - за кодом СРУ за ДК
021:2015-31651000-4)

2210

181,08 (сто вісімдесят одна
гривня 08 коп)

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - за кодом ДК
016:2010 - 22.29.2
( Пробірки - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 331925007)

2210

222,96 (двісті двадцять дві
гривні 96 коп)

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - за кодом ДК
016:2010-22.29.2
( Лабораторні піпетки та приладдя до них - за кодом
СРУ за ДК 021:2015 - 38437000-7)(Кінцевики)

2210

232,80 (двісті тридцять дві
гривні80 коп)

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - за кодом ДК
016:2010-22.29.2
( Наконечники для піпеток - за кодом СРУ за ДК
021:2015-38437110-1)

2210

108,48 (сто вісім гривень 48
коп)

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

2210

27,72 (двадцять сім гривень 72
коп)

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з твердої гуми)- за кодом ДК
016:2010-22.19.6
( Рукавички -за кодом СРУ за ДК 021:2015 -18424000-
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Скло технічне та інше скло - за кодом ДК 016:2010 23.19.2
( Скляний посуд лабораторного призначення - за
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 33793000-5)(Пробірки)

2210

1613,80 (одна тисяча шістсот
тринадцять гривень 80 коп)

Цемент- за кодом ДК 016:2010 - 23.51.1;
( Будівельні матеріали -за кодом СРУ за ДК 021:2015
44111000-1 ХЦемент)

2210

331,92 (триста тридцять одна
гривня 92 коп)

Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж
406,4 мм, зі сталі, інші- за кодом ДК 016:2010 24.20.3
Труби та арматура - за кодом СРУ за ДК 021:2015 44163000-0)

2210

1983,60 (одна тисяча дев'ятсот
вісімдесят три гривні 60 коп)

Замки та завіси за кодом ДК 016:2010 - 25.72.1
(Навісні та врізні замки різні - за кодом СРУ за ДК
021:2015-44521000-8)

2210

182,00 (сто вісімдесят дві
гривні 00 коп)

Інструменти ручні для використання в сільському
господарстві, садівництві чи лісовому господарствіза кодом ДК 016:2010 - 25.73.1
( Мітли, щітки та інше господарське приладдя - за
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 39224000-8)(Совок)

2210

29,94 (двадцять дев'ять
гривень 94 коп)

Інструменти ручні для використання в сільському
господарстві, садівництві чи лісовому господарствіза кодом ДК 016:2010 -25.73.1
( Ручні знаряддя - за кодом СРУ за ДК 021:2015 44511000-5)

2210

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок- за кодом
ДК 016:2010-25.73.2
(Ручні знаряд дя - за кодом СРУ за ДК 021:2015 44511000-5) (Полотно ножовочне)

2210

41,88 ( сорок одна гривня 88
коп)

Інструменти ручні, інші- за кодом ДК 016:2010 25.73.3
(
Ручні інструменти різні - за кодом СРУ за ДК
021:2015- 44512000-2) (Шпатель)

2210

70,00 ( сімдесят гривень 00
коп)

Вироби абразивні- за кодом ДК 016:2010 - 25.91.1
( Точильні круги - за кодом СРУ за ДК 021:2015 14811300-2)

2210

30,00 ( тридцять гривень 00
коп)

Вироби абразивні- за кодом ДК 016:2010 - 25.91.1
( Жорнові камені, точильні камені та круги- за кодом
СРУ за ДК 021:2015 -14811000-9 )(Круг відрізний )

2210

297,50 (двісті дев'яносто сім
гривень 50 коп)

2210

370,00 (триста сімдесят
гривень 00 коп)

2210

133,12 (сто тридцять три
гривні 12 коп)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини- за кодом ДК
016:2010-25.93.1
( Металеві троси - за кодом СРУ за ДК 021:2015 44311000-3 )(Трос для бензокоси)

2210

339,00 (триста тридцять
дев'ять гривень 00 коп)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини- за кодом ДК
016:2010-25.93.1
( Пружини - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 445500000 ХПетлі №2)

2210

675,00 (шістсот сімдесят п'ять
гривень 00 коп)

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні- за кодом ДК
016:2010-25.94.1
( Болти - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -44531400-5)

2210

212,50 (двісті дванадцять
гривень 50 коп)

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні- за кодом ДК
016:2010-25.94.1
( Кріпильні деталі з наріззю - за кодом СРУ за ДК
021:2015- 44531000-1 )(Гайки,болти)

2210

420,06 (чотириста двадцять
гривень 06 коп)

Вироби кріпильні та гвинтонарізні- за кодом ДК
016:2010-25.94.1
( Гайки- за кодом СР V за ДК 021:2015 -44531600-7 )

2210

50,00 (п'ятдесят гривень 00
коп)

Вироби кріпильні та Гвинтонарізні- за кодом ДК
016:2010-25.94.1
( Шайби-за кодом СРУ за ДК 021:2015-44532200-0)

2210

100,00 (сто гривень 00 коп)

Вироби з дроту, ланцюги та пружини- за кодом ДК
016:2010-25.93.1
( Електроди - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -317111406)
Вироби з дроту, ланцюги та пружини- за кодом ДК
016:2010-25.93.1
(Інші різні конструкційні матеріали - за кодом СРУ за
ДК 021:2015 - 44192000-2 )(Цвяхи)

Вироби кріпильні та гвинтонарізні- за кодом ДК
016:2010-25.94.1
( Кріпильні деталі без нарізі- за кодом СРУ за ДК
021:2015 -44532000-8 )(Шайби)

60,00 (шістдесят гривень 00
коп)
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Вироби для ванн і кухні, металеві- за кодом ДК
016:2010-25.99.1
( Вироби для ванної кімнати та кухні - за кодом СРУ
за ДК 021:2015 - 44410000-7 )(Скребок металевий)

2210

39,36 (тридцять дев’ять
гривень 36 коп)

Машини обчислювальні, частини та приладдя до нихза кодом ДК 016:2010-26.20.1
( Периферійне обладнання- за кодом СРУ за ДК
021:2015- 30232000-4 )(Принтери)

2210

2050,00 (дві тисячі п'ятдесят
гривень 00 коп.)

Машини обчислювальні, частини та приладдя до нихза кодом ДК 016:2010-26.20.1
( Персональні комп’ютери- за кодом СРУ за ДК
021:2015- 30213000-5 )(Ноутбук)

2210

700,00 (сімсот гривень 00 коп.)

Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші-за кодом ДК 016:2010-26.51.6
( Лічильники енергії- за кодом СРУ за ДК 021:201538551000-2 )(Електролічильники)

2210

2880,00 (дві тисячі вісімсот
вісімдесят гривень 00 коп.)

Елементи первинні, первинні батареї та частини до
них-за кодом ДК 016:2010-27.20.1
( Акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні
батареї- за кодом СРУ за ДК 021:2015-31400000-0)

2210

1615,20 (одна тисяча шістсот
п'ятнадцять гривень 20 коп.)

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші-за
кодом ДК 016:2010-27.32.1
(Електричні проводи- за кодом СРУ за ДК 021:201544318000-2 ) (Провід ПВС)

2210

183,00 (сто вісімдесят три
гривні 00 коп)

Пристрої електромонтажні-за кодом ДК 016:201027.33.1
(З’єднувачі та контактні елементи- за кодом СРУ за
ДК 021:2015- 31224000-2 ) (Вилки та розетки)

2210

165,96 (сто шістдесят п'ять
гривень 96 коп.)

Лампи розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові-за кодом ДК 016:201027.40.1
(Освітлювальне обладнання та електричні лампи- за
кодом СРУ за ДК 021:2015-31500000-1 )

2210

40,00 (сорок гривень 00 коп.)

Лампи розжарювання та газорозрядні
електричні; лампи дугові-за кодом ДК 016:201027.40.1
(Лампи розжарення та неонові лампи- за кодом СРУ
за ДК 021:2015- 31519000-7 ) (Лампи розжарення)

2210

133,80 (сто тридцять три
гривні 80 коп.)

Лампи та світильники, інші-за кодом ДК 016:201027.40.3
( Розрядні лампи- за кодом СРУ за ДК 021:201531514000-2) (Лампа люм., лампа енергозберігаюча)

2210

776,20 (сімсот сімдесят шість
гривень 20 коп.)

Лампи та світильники, інші-за кодом ДК 016:201027.40.3
( Сигнальні лампи- за кодом СРУ за ДК 021:201531518000-0 )(Лампи аварійного освітлення)

2210

770,00 (сімсот сімдесят
гривень 00 коп.)

Лампи та світильники, інші-за кодом ДК 016:201027.40.3
( Світильники- за кодом СРУ за ДК 021:201531521000-4)

2210

769,80 (сімсот шістдесят
дев'ять гривень 80 коп.)

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.-за кодом
ДК 016:2010-27.51.2
( Електричні побутові прилади для обробки продуктів
харчування- за кодом СРУ за ДК 021:2015- 397110009 )(Електрична плита)

2210

2379,30 (дві тисячі триста
сімдесят дев'ять гривень 30
коп.)

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.-за кодом
ДК 016:2010-27.51.2
( Водонагрівачі та центральні системи опалення;
санітарна техніка- за кодом СРУ за ДК 021:201539715000-7 )

2210

2349,00 (дві тисячі триста
сорок дев'ять гривень 00 коп.)

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб,
котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів-за
кодом ДК 016:2010-28.14.1
( Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та
подібні пристрої- за кодом СРУ за ДК 021:201542130000-9 )(Кран шар, кран букса)

2210

2747,82 (дві тисячі сімсот
сорок сім гривень 82 коп.)

4

5

6

7
1

2

Машинки друкарські, машини для обробляння текстів
і лічильні машини за кодом ДК 016:2010-28.23.1
( Лічильні машини- за кодом CPV за ДК 021:201530141000-9 )(Калькулятор)

2210

563,99 (п'ятсот шістдесят три
гривні 99 коп.)

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні
апарати-за кодом ДК 016:2010-28.29.1
( Оливні, бензинові та повітрозабірні фільтри- за
кодом CPV за ДК 021:2015- 42913000-9 )(фільтр
масляний,повітряний)

2210

3171,00 (три тисячі сто
сімдесят одна гривня 00 коп.)

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та
обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники,
пульверизатори, машини пароструминні та
піскоструминні; прокладки-за кодом ДК 016:201028.29.2
(
Протипожежне обладнання- за кодом CPV за ДК
021:2015- 35111000-5 )(Вогнегасники)

2210

3900,00 (три тисячі дев'ятсот
гривень 00 коп.)

Машини й устатковання спеціальної призначеності, н.
в. і. у.-за кодом ДК 016:2010- 28.99.3
( Пристрої для пожежогасіння- за кодом CPV за ДК
021:2015- 44482000-2 )(Пожежний гідрант)

2210

2300,00 (дві тисячі триста
гривень 00 коп.)

Меблі для сидіння та їхні частини - за кодом ДК
016:2010-31.00.1
(Сидіння та стільці різні-за кодом CPV за ДК 021:2015
-39113000-7 )(Табурети)

2210

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп.)

Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств
торгівлі- - за кодом ДК 016:2010 -31.01.1
( Меблі для спальні, їдальні та вітальні-за кодом CPV
за ДК 021:2015 -39143000-6)(Стіл металевий)

2210

1300,00 (одна тисяча триста
гривень 00 коп.)

Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств
торгівлі- - за кодом ДК 016:2010-31.01.1
( Письмові та інші столи-за кодом CPV за ДК
021:2015 -39121000-6)(Стіл письмовий)

2210

300,00 ( триста гривень 00
коп.)

Матраци- за кодом ДК 016:2010-31.03.1
( Меблі для спальні, їдальні та вітальні-за кодом CPV
за ДК 021:2015 -39143000-6)(Матраци)

2210

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп.)

(

Меблі, інші- за кодом ДК 016:2010 -31.09.1
Сидіння та стільці різні-за кодом CPV за ДК
021:2015 - 39113000-7)(Лава залізна, тумби)

2210

2400,00 (дві тисячі чотириста
гривень 00 коп.)

Меблі, інші- за кодом ДК 016:2010 -31.09.1
Меблі для спальні, їдальні та вітальні-за кодом CPV
за ДК 021:2015 - 39143000-6)(Шафи, тумби )

2210

2750,00 (дві тисячі сімсот
п'ятдесят гривень 00 коп.)

2210

50,00 (п'ятдесят гривень 00
коп.)

Мітли та щітки- за кодом ДК 016:2010 - 32.91.1
(Мітли, щітки та інше господарське приладдя-за
кодом CPV за ДК 021:2015 -39224000-8 )(Пензлик
флейц, валик Велюр)

2210

796,73 (сімсот дев'яносто шість
гривень 73 коп)

(

Вироби, інші, н. в. і. у. за кодом ДК 016:2010-32.99.5
Виставкове обладнання - за кодом CPV за ДК
021:2015-39154000-6 )

2210

0,00 (ноль гривень 00 коп)

Журнали та періодичні видання друковані-за кодом
ДК 016:2010-58.14.1
(Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні
видання і журнали- за кодом CPV за ДК 021:201522200000-2 )

2210

4364,59 (чотири тисячі триста
шістдесят чотири гривні 59
коп)

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (
в т.ч.Марки поштові, гербові чи подібні нові;
гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції,
облігації та подібні цінні .бланки мед)-за кодом ДК
016:2010-58.19.1
(Марки, чекові бланки, банкноти, сертифікати акцій,
рекламні матеріали, каталоги та посібники- за кодом
CPV за ДК 021:2015-22400000-4)

2210

500,00 (п'ятсот гривень 00
коп)

(

Меблі, інші- за кодом ДК 016:2010 -31.09.1
39152000-2 Пересувні книжкові полиці-за кодом
CPV за ДК 021:2015 - 39152000-2)(Полиця книжкова
(
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в

-729,00 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік

)

Разом по КЕКВ 2210

158853,56 (сто п'ятдесят вісім
тисяч вісімсот п'ятдесят три
гривні 56 коп.)
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в т.ч 12000 загальний фонд, 118915,00
спеціальний фонд; 27938,56 натуральні
надходження
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Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних
безхребетних за кодом ДК 016:2010-10.89.1
( Молочні продукти різні -за кодом СРУ за ДК
021:2015- 15550000-8)

2220

3115,84 (три тисячі сто
п'ятнадцять гривень 84 коп. )

Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні
похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у. - за кодом
ДК 016:2010-20.12.2
(Фарбувальні речовини - за кодом СРУ за ДК
021:2015 - 24224000-0)(РетикулоФарб)

2220

560,00 (п'ятсот шістдесят
гривень 00 коп)

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки
неорганічні - за кодом ДК 016:2010 - 20.13.2
( Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки за
кодом СРУ за ДК 021:2015-24311000-7)(Кислота
соляна,сірчана)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати за
кодом ДК 016:2010 -20.13.4
Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати за кодом СРУ за ДК 021:2015 -24313000-1 )

2220

500,00 (п'ятсот гривень 00
коп)

Солі інших металів - заходом ДК 016:2010 - 20.13.5
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1)

2220

3166,92 (три тисячі сто
шістдесят шість гривень 92
коп.)

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у.за кодом ДК 016:2010 -20.13.6
( Неорганічні хімічні речовини різні -за кодом СРУ за
ДК 021:2015 -24315000-5)

2220

1800,00 (одна тисяча вісімсот
гривень 00 коп)

Вуглеводні та їхні похідні - за кодом ДК 016:2010 20.14.1
( Основні органічні хімічні речовини - -за кодом СРУ
заД К 021:2015 -24320000-3 )

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Вуглеводні та їхні похідні - за кодом ДК 016:2010 20.14.1
( Медичні розчини -заходом СРУ за ДК 021:2015 33692000-7)

2220

151250,16 (сто п'ятдесят одна
тисяча двісті п'ятдесят гривень
16 коп)

Вуглеводні та їхні похідні - за кодом ДК 016:2010 20.14.1
( Розчини глюкози -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33692700-4 )

2220

17070,00 (сімнадцять тисяч
сімдесят гривень 00 коп.)

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-,
сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні
технічні- за кодом ДК 016:2010-20.14.2
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1 )

2220

10000,00 (десять тисяч гривень
00 коп)

Сполуки органічні з азотною функційною групою - за
кодом ДК 016:2010-20.14.4
( Органічні сполуки з азотною групою -за кодом СРУ
з а Д К 021:2015 -24324000-1)

2220

50000,00 (п'ятдесят тисяч
гривень 00 коп)

Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні
сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у,- за кодом
ДК 016:2010-20.14.5
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1)

2220

12000,00 (дванадцять тисяч
гривень 00 коп)

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі
органічні; сполуки органічні, інші- за кодом ДК
016:2010-20.14.6
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1 )

2220

30000,00 (тридцять тисяч
гривень 00 коп)

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні - за
кодом ДК 016:2010- 20.14.7
(Спирти,феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти- -за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -24322000-7)

2220

60000,00 (шістдесят тисяч
гривень 00 коп)

Добрива азотні, мінеральні чи хімічні - за кодом ДК
016:2010- 20.15.3
( Азотні добрива- -за кодом СРУ за ДК 021:2015 24410000- П

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Пестициди та інші агрохімічні продукти- за кодом ДК
016:2010-20.20.1
( Дезинфекційні засоби -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -24455000-8)

2220

46200,00 (сорок шість тисяч
двісті гривень 00 коп)

Пестициди та інші агрохімічні продукти- за кодом ДК
016:2010-20.20.1
( Основні органічні хімічні речовини -за кодом СРУ
за Д К 021:2015 -24320000-3)

2220

30680,00 (тридцять тисяч
шістсот вісімдесят гривень 00
коп)
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Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила- за
кодом ДК 016:2010-20.41.2
(Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо
, нітро-, нітрозопохідні; жирні промислові спирти -за
кодом СРV за ДК 021:2015 -24322000-7 )

2220

2850,00 (дві тисячі вісімсот
п'ятдесят гривень 00 коп)

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

2220

40000,00 ( сорок тисяч гривень
00 коп)

2220

860,00 (вісімсот шістдесят
гривень 00 коп)

2220

15000,00 (п'ятнадцять тисяч
гривень 00 коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Реактиви для аналізів крові -за кодом СРУ за ДК
021:2015-33696200-7)

2220

9312,00 (дев'ять тисяч триста
дванадцять гривень 00 коп.)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Реактиви та контрастні речовини -за кодом СРУ за
ДК 021:2015-33696000-5)

2220

110323,86 (сто десять тисяч
триста двадцять три гривні 00
коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
( Вироби для клінічних досліджень / випробувань -за
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 33698000-9)

2220

34000,00 (тридцять чотири
тисячі гривень 00 коп)

Желатин і його похідні, зокрема молочні альбуміниза кодом ДК 016:2010 - 20.59.6
( Пептони та білкові речовини-за кодом СРУ за ДК
021:2015-24956000-0)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин - за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування захворювань крові й
органів кровотворення за кодом СРУ за ДК 021:2015 33621000-9)

2220

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин - за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування захворювань серцевосудинної системиза кодом СРУ за ДК 021:2015 33622000-6)

2220

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин - за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування захворювань
шлунково-кишкового тракту та розладів обміну
речовинза кодом СРУ за ДК 021:2015 -33610000-9)

2220

10000,00 (десять тисяч
гривень 00 коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин - за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування захворювань серцевосудинної системиза кодом СРУ за ДК 021:2015 33622000-6)

2220

0,00 (ноль гривень 00 коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин- за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування захворювань опорнорухового апаратуза кодом СРУ за ДК 021:2015 33632000-9)

2220

1500,00 (одна тисяча п'ятсот
гривеньОО коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин- за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи та органів чуттів -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33661000-1)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010 - 20.59.5
(Хімічна продукція різна -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -24960000-1 )
Продукти хімічні різноманітні - за кодом ДК
016:2010-20.59.5
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1 )
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Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин- за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної
системи -за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33670000 -7)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та
гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди;
аміди та їхні похідні й солі з цих речовин- за кодом
ДК 016:2010-21.10.2
(Лікарські засоби різні- -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33690000-3)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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 -за кодом ДК 016:2010 -21.10.3
(Психолептичні засоби- за кодом СРУ за ДК 021:201533661500-6) (Аміназин)

2220

394,99 (триста дев'яносто
чотири гривні 99 коп.)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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 - за кодом ДК 016:2010 21.10.3
(Лікарські засоби для лікування функціональних
розладів шлунково-кишкового тракту -за кодом СРУ
за ДК 021:2015 -33612000-3 )

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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 - за кодом ДК 016:2010 21.10.3
(Лікарські засоби для лікування захворювань серцевосудинної системи -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33622000-6)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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- за кодом ДК 016:2010 -21.10.3
(Лікарські засоби для лікування дерматологічних
захворювань -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33631000-2)

2220

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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- за кодом ДК 016:2010 -21.10.3
(Загальні протиінфекційні засоби системного
застосування та вакцини -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33651000-8)

2220

2000,00 дві тисячі гривень 00
коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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- за кодом ДК 016:2010 21.10.3
(Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи та захворювань органів чуттів -за кодом СРУ
за ДК 021:2015 -33661000-1)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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- за кодом ДК 016:2010 21.10.3
(Лікарські засоби для
лікування хвороб дихальної системи -за кодом СРУ за
ДК 021:2015 -33670000-7)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)
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Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 3
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- за кодом ДК 016:2010 21.10.3
(
Протипаразитні засоби, інсектициди та репеленти -за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33691000-0)

2220

500,00 ( п'ятсот гривень 00
коп)

Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та естери цукрів
і їхні солі, н. в. і. у.- заходом ДК 016:2010 -21.10.4
( Лікарські засоби для лікування захворювань крові й
органів кровотворення -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33621000-9)

2220

4000,00 (чотири тисячі
гривень 00 коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Лікарські засоби для лікування захворювань
шлунково-кишкового тракту та розладів обміну
речовин -за кодом СРУ за ДК 021:2015-33610000-9)

2220

10000,00 (десять тисяч
гривень 00 коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010-21.10.5
(Лікарські засоби для лікування захворювань крові й
органів кровотворення-за кодом СРУ за ДК 021:2015 33621000-9)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Лікарські засоби для лікування захворювань серцевосудинної системи -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33622000-6)

2220

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 - 21.10.5
(Гормональні препарати системної дії, крім статевих
гормонів -за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33642000-2)

2220

8364,00 (вісім тисяч триста
шістдесят чотири гривні 00
коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Загальні протиінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33651000-8)

2220

11290,00 (одинадцять тисяч
двісті дев'яносто гривень 00
коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Антинеопластичні засоби та імуномодулятори -за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33652000-5)

2220

6000,00 (шість тисяч гривень
00 коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи-за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33661000-1)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010-21.10.5
(Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної
системи -за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33670000-7)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - заходом ДК 016:2010 - 21.10.6
(Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33141000-0)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - заходом ДК 016:2010 -21.10.5
(Лікарські засоби для лікування дерматологічних
захворюваньза кодом СРУ за ДК 021:2015 -336310002)
Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні;
антибіотики - за кодом ДК 016:2010 -21.10.5
(Лікарські засоби для лікування захворювань
сечостатевої системи та статеві гормони -за кодом
СРУ за ДК 021:2015 -33641000-5)
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Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. -заходом Д К 016:2010 -21.10.6
(Інсулін- за кодом СРУ за ДК 021:2015- 33615100-5)
(Актралид, протафан)

2220

5406,79 (п'ять тисяч чотириста
шість гривень 79 коп.)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - заходом Д К 016:2010 - 21.10.6
( Лікарські засоби для лікування захворювань
шлунково-кишкового тракту та розладів обміну
речовин - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33610000-9 )

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Залози та інші органи, екстраісги цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - за кодом ДК 016:2010-21.10.6
( Протидіабетичні лікарські засоби - за кодом СРУ за
ДК 021:2015-33615000-4)

2220

162701,10 (сто шістдесят дві
тисячі сімсот одна гривня 10
коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - заходом ДК 016:2010-21.10.6
( Гормональні препарати системної дії,крім статевих
гормонів - за кодом СРУ за ДК 021:2015 -33642000-2)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - за кодом ДК 016:2010-21.10.6
( Реактиви та контрастні речовини -за кодом СРУ за
ДК 021:2015 - 33696000-5 )

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - за кодом ДК 016:2010 -21.10.6
(Вироби для клінічних досліджень / випробувань - за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33698000-9)

2220

7000,00 (сім тисяч гривень 00
коп)

Ліки за кодом ДК 016:2010-21.20.1
(Лікарські засоби для лікування захворювань
шлунковокишкового тракту та розладів обміну
речовин-за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 33610000-9)

2220

7000,00 (сім тисяч гривень 00
коп)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

2220

7000,00 (сім тисяч гривень 00
коп)

2220

6000,00 (шість тисяч гривень
00 коп)

Ліки-за кодом ДК 016:2010 -21.20.1
(Загальні протиінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33651000-8)

2220

500,00 (п'ятсот гривень 00
коп)

Ліки- за кодом ДК 016:2010-21.20.1
(Антинеопласгичні засоби та імуномодулятори-за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33652000-5)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Лікарські засоби для лікування хвороб нервової
системи- за кодом СРУ за ДК 021:2015-33661000-1)

2220

9700,00 (дев'ять тисяч
сімсотгривень 00 коп)

Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Лікарські засоби для лікування захворювань крові й
органів кровотворення-за кодом СРУ за ДК 021:2015 33621000-9 1
Ліки- за кодом ДК 016:2010 -21.20.1
(Лікарські засоби для лікування захворювань серцевосудинної системи -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33622000-6)
Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Лікарські засоби для лікування дерматологічних
захворювань-за кодом СРУ за ДК 021:2015 -336310002)
Ліки-за кодом ДК 016:2010 -21.20.1
(Лікарські засоби для лікування захворювань опорнорухового апарату -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33632000-9)

Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
( Засоби для лікування захворювань органів чуття- за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -33662000-8)
Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Лікарські засоби для лікування хвороб дихальної
системиза кодом СРУ за ДК 021:2015-33670000-7)
Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Лікарські засоби різні-за кодом СРУ за ДК 021:2015 33690000-3)

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

2220

500,00 (п'ятсот гривень 00
коп)

2220

3500,00 (три тисячі п'ятсот
гривень 00 коп)

Ліки- за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1
(Протипаразитні засоби, інсектициди та репелентиза
кодом СРУ заДК 021:2015 -33691000-0)

2220

1500,00 (одна тисяча п'ятсот
гривень 00 коп)
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Ліки- за кодом ДК 016:2010 -21.20.1 (Протитромбозні
засоби - за кодом СРУ за ДК 021:2015-336211000)(Гепарін)
Ліки -за кодом ДК 016:2010 -21.20.1
(Кровозамінники та перфузійні розчини- за кодом
СРУ за ДК 021:2015- 33621400-3) (Натрію хлорид)

2

3

2220

536,71 ( п'ятсот тридцять шість
гривень 71 коп.)

2220

16,48 (шістнадцять гривень 48
коп.)

Препарати фармацевтичні, інші- за кодом ДК
016:2010 -21.20.2
(Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33141000-0)

2220

35150,58 (тридцять п'ять
тисяч сто п'ятдесят гривень 58
коп)

Препарати фармацевтичні, інші- за кодом ДК
016:2010 -21.20.2
(Загальні протиінфекційні засоби для системного
застосування та вакцини -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33651000-8)

2220

8500,00 (всім тисяч п'ятсот
гривень 00 коп)

Препарати фармацевтичні, інші- за кодом ДК
016:2010 -21.20.2
(Апаратура та приладдя для діагностики і
рентгенодіагностики -33124000-5)

2220

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Препарати фармацевтичні, інші- за кодом ДК
016:2010-21.20.2
( Вироби з нетканих матеріалів- за кодом СРУ за ДК
021:2015-39550000-2)(Маски медичні)

2220

1320,00 (одна тисяча триста
двадцять гривень 00 коп.)

Препарати фармацевтичні, інші- за кодом ДК
016:2010-21.20.2
(Діагностичні засоби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 33694000-1 )(рН-тест №50, смужки індикаторні)

2220

300,00 (триста гривень)

Тканини прогумовані (крім кордів до шин) - за кодом
ДК 016:2010-22.19.5
(Прогумовані тканини -за кодом СРУ за ДК 021:2015
19513000-5 )

2220

3000,00 (три тисячі гривень 00
коп)

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої
гуми (крім виготовлених з твердої іуми)- за кодом ДК
016:2010-22.19.6
(Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування -за кодом СРУ за ДК
021:2015 -33141000-0)

2220

50800,00 (п'ятдесят тисяч
вісімсот гривень 00 коп)

2220

1000,00 (одна тисяча гривень
00 коп)

Склс технічне та інше скло - за кодом ДК 016:2010 23.19.2
(Скляний посуд лабораторного призначення -за кодом
СРУ за ДК 021:2015 -33793000-5 )

2220

580,00 (п'ятсот вісідесят
гривень 00 коп)

Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
( Термометри -за кодом СРУ за ДК 021:2015 38412000-6)

2220

2000,00 (дві тисячі гривень 00
коп)

Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
(Системи стеження-за кодом СРУ за ДК 021:2015 35125000-6)(Чип-сенсор)

2220

9147,00 (дев'ять тисяч сто
сорок сім гривень 00 коп)

2220

0,00 (ноль гривень 00 коп)

2220

0,00 (ноль гривень 00 коп)

2220

374,64 (триста сімдесят чотири
гривні 64 коп)

2220

336,00 (триста тридцять шість
гривень 00 коп)

2220

1752,00 (одна тисяча сімсот
п'ятдесят дві гривні 00 коп.)

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. - за кодом ДК
016:2010-22.29.2
(Пластмасові вироби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 19520000-7)
Вироби з полістиролу - за кодом СРУзаДК021:2015
19521000-4
Меблі медичного призначення -за кодом СРУ за ДК
021:2015-33192000-2
Пробірки -за кодом СРУ за ДК 021:2015-33192500-7)

Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
( Системи реєстрації медичної інформації та дослідне
обладнання-за кодом СРУ за ДК 021:2015 -331200007)
Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
(Прилади для серцевого моніторингу-за кодом СРУ за
ДК 021:2015-33123210-3)
Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
( Термометри-за кодом СРУ за ДК 021:2015 38412000-6)
Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
( Гігрометри-за кодом СРУ за ДК 021:2015 -384140000)
Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
(Сенсори-за кодом СРУ за ДК 021:2015-35125100-7 )
(Чип-сенсор)
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Устатковання радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне усгатковання-за кодом ДК
016:2010-26.60.1
( Електронне приладдя-за кодом CPV за ДК 021:2015
31711000-3 )(Мікрозонд)

2220

1710,00 (одна тисяча сімсот
десять гривень 00 коп.)

2220

320,00 (триста двадцять
гривень 00 коп)

2220

2760,00 (дві тисячі сімсот
шістдесят гривень 00 коп)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 - за кодом ДК
016:2010-32.50.1
(Прилади для серцевого моніторингу-за кодом CPV за
ДК 021:2015-33123210-3 )

2220

533,00 (п'ятсот тридцять три
гривні 00 коп)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
( Стоматологічні ручні інструменти -за кодом CPV за
ДК 021:2015 33131000-7) (Шпатель)

2220

236,00 (двісті тридцять шість
гривень 00 коп)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
( Медичні матеріали нехімічні та гематологічні
одноразового застосування -за кодом CPV за ДК
021:2015 33141000-0)

2220

51904,80 (п'ятдесят одна
тисяча дев'ятсот чотири
гривні 80 коп)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні- за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
(Контейнери та пакети для забору матеріалу для
аналізів, дренажі та комплекти - за кодом CPV за ДК
021:2015- 33141600-6)(Піпетка-контейнер зі
скарифікатором для забору крові)

2220

1214,45 (одна тисяча двісті
чотирнадцять гривень 45 коп.)

Прилади для контролювання інших фізичних
характеристик - за кодом ДК 016:2010 - 26.51.5
(Електрична, електромагнітна та механічна
лікувальна апаратура -за кодом CPV за ДК 021:2015 33158000-2 )(Маски для апарату електросон)

2220

0,00 (ноль гривень 00 коп)

(Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя,
протези та ортопедичні пристрої- за кодом ДК
016:2010-32.50.2)
(Електрична, електромагнітна та механічна
лікувальна апаратура -за кодом CPV за ДК 021:2015 33158000-2 )(Маски для апарату електросон)

2220

1500,00 (одна тисяча п'ятсот
гривень 00 коп.)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
(Прилади та інструменти для переливання та
вливання крові / розчинів -за кодом CPV за ДК
021:2015 -33194000-6)

2220

30985,38 (тридцять тисяч
дев'ятсот вісімдесят п'ять
тривень 38 коп.)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
(Прилади та інструменти для переливання та
вливання крові / розчинів - за кодом CPV за ДК
021:2015- 33194000-6)(Системи ПР)

2220

5,80 (п'ять тривень 80 коп.)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 -32.50.1
( Обладнання для вимірювання тиску -за кодом CPV
за ДК 021:2015- 38423000-6)

2220

2500,00 (дві тисячі п'ятсот
гривень 00 коп)

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші
за кодом ДК 016:2010 -32.50.5
(Гліцерин-за кодом CPV за ДК 021:2015-24964000-9)
(Гель для УЗД)

2220

1700,00 (одна тисяча сімсот
гривень 00 коп)

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 - за кодом ДК
016:2010-32.50.1
( Системи реєстрації медичної інформації та дослідне
обладнання-за кодом CPV за ДК 021:2015 -33120000V)
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та
стоматологічні за кодом ДК 016:2010 - за кодом ДК
016:2010-32.50.1
( Обладнання для обстеження серцево-судинної
системи-за кодом CPV за ДК 021:2015-33123000-8 )
(Електрод енцефалографічний («штир» - 4 пгг.)

3

1 1 8 6 7 2 8 ,5 0 (о д и н м іл ь й о н ст о
в іс ім д е с я т ш іс т ь т и с я ч с ім с о т

Р азом по К Е К В 2220

д в а д ц я т ь в іс ім г р и в е н ь 5 0
к о п .)

Овочі листкові за кодом ДК 016:2010-01.13.1
(Овочі- за кодом CPV за ДК 021:2015-03221000-6)
(Капуста)

2230

39602,00 (тридцять дев'ять
тисяч шістсот дві гривні 00
коп.)

Овочі корнеплідні, цибулинні та бульбоплідні за
кодом ДК 016:2010-01.13.4
(Овочі- за кодом CPV за ДК 021:2015-032210006)(цибуля, морква, буряк)

2230

53367,50 (п'ятдесят три тисячі
триста шістдесят сім гривень
50 коп.)

4

5

6

в т.ч.: 1010000,00 загальний фонд, 139112,50
натуральні надходження, 37616,00
спеціальний фонд
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Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом
крохмалю та інуліну - за кодом ДК 016:2010 - 01.13.5
( Картопля та сушені овочі -за кодом СРУ за ДК
021:2015-03212000-0)

2230

130012,75 (сто тридцять тисяч
дванадцять гривень 75 коп.)

Яйця у шкаралупі, свіжі за кодом ДК 016:201001.47.2
( Продукція тваринництва -за кодом СРУ за ДК
021:2015- 03142000-8 )(Яйця)

2230

68788,00 (шістдесят вісім
тисяч сімсот вісімдесят вісім
гривень 00 коп.)

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

2230

64500,00 (шістдесят чотири
тисячі п'ятсот гривень 00 коп.)

2230

10448,00 (десять тисяч
чотириста сорок вісім гривень
00 коп.)

2230

1540,00 ( одна тисяча п'ятсот
сорок гривень 00 коп.)

2230

45600,00 (сорок п'ять тисяч
шістсот гривень 00 коп. )

2230

29000,00 (двадцять дев’ять
тисяч гривень 00 коп. )

2230

9000,00 (дев'ять тисяч гривень
00 коп.)

2230

6750,00 (шість тисяч сімсот
п'ятдесят гривень 00 коп. )

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна
зернових культурза кодом ДК 016:2010-10.61.3
( Продукція із зерна зернових культур -за кодом СРУ
за ДК 021:2015- 15613000-8 (Крупи: ячна, пшенична,
пшоно, перлова, гречана)

2230

63123,75 (шістдесят три тисячі
сто двадцять три гривні 75
коп. )

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна
зернових культурза кодом ДК 016:2010-10.61.3
( Манна крупа -за кодом СРУ за ДК 021:201515625000-5 )

2230

1840,00 (одна тисяча вісімсот
сорок гривень 00 коп.)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні,
борошняні, нетривалого зберігання за кодом ДК
016:2010-10.71.1
( Хлібопродукти -за кодом СРУ за ДК 021:201515811000-6) (Хліб)

2230

82560,00 (вісімдесят дві тисячі
п'ятсот шістдесят гривень 00
коп.)

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні
вироби-за кодом ДК 016:2010-10.73.1
( Макаронні вироби -за кодом СРУ за ДК 021:2015 15850000-1 )

2230

1500,00 (одна тисяча п'ятсот
гривень 00 коп.)

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний
чи буряковий цукор (сахароза); меляса за кодом ДК
016:2010-10.81.1.
(Цукор -закодом СРУ
за ДК 021:2015- 15831000-2)

2230

34770,00 (тридцять чотири
тисячі сімсот сімдесят гривень
00 коп. )

Чай і кава, оброблені за кодом ДК 016:2010-10.83.1
( Чай -за кодом СРУ за ДК 021:2015- 15863000-5)

2230

1390,00 (одна тисяча триста
дев'яносто гривень 00 коп.)

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка
гірчичні; гірчиця готова за кодом ДК 016:2010-10.84.1
( Оцет; соуси; приготовані заправки; гірчичний
порошок та гірчична макуха; столова гірчиця -за
кодом СРУ за ДК 021:2015-15871000-4 )

2230

1540,00 (одна тисяча п'ятсот
сорок гривень 00 коп.)

Прянощі, оброблені за кодом ДК 016:2010-10.84.2,
Сіль харчова за кодом ДК 016:2010-10.84.3
( Трави та спеції -за кодом СРУ за ДК 021:201515872000-1)(Сіль, лавровий лист)

2230

1563,00 (одна тисяча п'ятсот
шістдесят три гривні 00 коп .)

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних
безхребетних за кодом ДК 016:2010-10.89.1
( Дріжджі-за кодом СРУ за ДК 021:2015-15898000-9)

2230

225,00 (двісті двадцять п'ять
гривень 00 коп. )

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім
картоплі за кодом ДК 016:2010-10.39.1
(Оброблені овочі-за кодом СРУ за ДК 021:201515331000-7) (Томатна паста)
Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані ДК
016:2010-10.10.39.2
( Оброблені фрукти та горіхи -за кодом СРУ за ДК
021:2015-15332000-4)(Повидло,сухофрукти)
Олії рафіновані за кодом ДК 016:2010-10.41.5
(Рафіновані олії-за кодом СРУ за ДК 021:201515421000-5 )
Молоко та вершки, рідинні, оброблені за кодом ДК
016:2010-10.51.1
( Молоко-за кодом СРУ за ДК 021:2015-15511000-3
)(Молоко пастеризоване 3,2%)
Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або
лущений чи дроблений ДК 016:2010-10.61.1
( Рис оброблений -за кодом СР V за ДК 021:201515614000-5)
Борошно зернових і овочевих культур; їхні сумішіза
кодом ДК 016:2010-10.61.2
( Борошно зернових
та овочевих культур і супутня продукція -за кодом
СРУ за ДК 021:2015- 15612000-1) (Борошно
пшеничне)

4

5

6
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Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й
перхлорати за кодом ДК 016:2010-20.13.3 ( Сульфіди,
сульфати; нітрати, фосфати та карбонати- за кодом
CPV за ДК 021:2015 - 24313000-1) (Сода)

2230

2880,00 (дві тисячі вісімсот
вісімдесят гривень 00 коп.)

4

5

6

6 5 0 0 0 0 ,0 0 (ш іс т с о т п 'я т д е с я т
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т и с я ч г р и в е н ь 0 0 к о п .)

Ремонтування та технічне обслуговування машин
загальної призначеності за кодом ДК 016:2010-33.12.1
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування
контрольних приладів- за кодом CPV за ДК 021:201550413000-3) (50413200-5 Послуги з ремонту і
технічного обслуговування протипожежного
обладнання-обслуговування вогнегасників)

2240

390,00 (триста дев'яносто
гривень 00 коп.)

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

2240

10850,64 (десять тисяч
вісімсот п'ятдесят гривень 64
коп.)

Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання за кодом ДК
016:2010-33.13.1
(Послуги з ремонту і технічного обслуговування
медичного і високоточного обладнання - за кодом
CPV за ДК 021:2015- 50400000-9)

2240

987,72 (дев'ятсот вісімдесят сім
гривень 72 коп.)

Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устатковання за кодом ДК
016:2010-33.13.1
( Послуги з ремонту і технічного обслуговування
медичного та хірургічного обладнання - за кодом CPV
за ДК 021:2015- 50420000-5)(Заміна манометрів)

2240

1680,00 (одна тисяча шістсот
вісімдесят гривень 00 коп.)

Ремонтування та технічне обслуговування
електронного й оптичного устаткованняза кодом ДК
016:2010-33.13.1
( Послуги з ремонту і технічного обслуговування
медичного обладнання- за кодом CPV за ДК 021:201550421000-2)

2240

5545,00 (п'ять тисяч п'ятсот
сорок п'ять гривень 00 коп)

Збирання безпечних відходів, придатних для
вторинного використовування - кодом ДК 016:2010 38.11.1
( Послуги з поводження із безпечними сміттям і
відходами та їх утилізація -за кодом CPV за ДК
021:2015-90513000-6)(вилучення дорогоцінних
металів)

2240

3606,00 (три тисячі шістсот
шість гривень 00 коп.)

Збирання безпечних відходів, непридатних для
вторинного використовуванняза - кодом ДК 016:2010 38.11.2
( Послуги з перевезення сміття -за кодом CPV за ДК
021:2015-90512000-9)

2240

19160,30 (дев'ятнадцть тисяч
сто шістдесят гривень ЗО коп.)

Збирання небезпечних відходів за - кодом ДК
016:2010-38.12.1
( Послуги у сфері поводження з радіоактивними,
токсичними, медичними та небезпечними відходамиза кодом CPV за ДК 021:2015
- 90520000-8) (Утилізація лікарських засобів)

2240

336,00 (триста тридцять шість
гривень 00 коп)

Будування нежитлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) за
кодом ДК 016:2010-41.00.4
( Фасадні роботи- за кодом CPV за ДК 021:201545443000-4)

2240

32278,13 (тридцять дві тисячі
двісті сімдесят вісім гривень
13 коп.)

Технічне обслуговування та ремонтування інших
автотранспортних засобів - за кодом ДК 016:2010 45.20.2
(
Послуги з ремонту і технічного обслуговування
автомобілів-за кодом CPV за ДК 021:2015 -501120003)

2240

7079,00 (сім тисяч сімдесят
дев'ять гривень 00 коп)

Перевезення вантажів дорожніми транспортними
засобами за кодом ДК 016:2010-49.41.1
( 60100000-9 - Послуги з автомобільних перевезеньза кодом CPV за ДК 021:2015- 60100000-9)

2240

1773,90 (одна тисяча сімсот
сімдесят три гривні 90 коп.)

Програмне забезпечення прикладне на фізичних
носіях)- за кодом ДК 016:2010 - 58.29.2 - (Пакети
програмного забезпечення для роботи з документами,
графікою, зображеннями, планування часу та
офісного програмного забезпечення- за кодом CPV за
ДК 021:2015-48300000-1)

2240

20554,68 (двадцять тисяч
п'ятсот п'ятдесят чотири
гривны 68 коп)

-9028,80 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік
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Послуги щодо передавання даних і повідомлень-за
кодом ДК 016:2010-61.10.1
(Послуги телефонного зв’язку та передачі даних -за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -64210000-1 )

5

6

2240

16000,00 (шістнадцять тисяч
гривень 00 коп.)

Послуги щодо консультування стосовно систем
і програмного забезпечення - за кодом ДК 016:2010 62.02.2
( Послуги з програмування та консультаційні послуги
з питань програмного забезпечення -за кодом СРУ за
ДК 021:2015-72200000-7) (Інформаційноконсультативні послуги по роботі з комп'ютерною
програмою)

2240

2010,00 (дві тисячі десять
гривень 00 коп.)

Послуги щодо технічної допомоги у сфері
інформаційних технологій - за кодом ДК 016:2010 62.02.3
(Послуги з підтримки користувачів та з технічної
підтримки-за кодом СРУ за ДК 021:2015-72253000-3)

2240

10386,00 (десять тисяч триста
вісімдесят шість гривень 00
коп.)

Послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою - за
кодом ДК 016:2010- 63.11.1
(Послуги з підтримки користувачів та з технічної
підтримки -за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 722530003) (Послуга "Кабінет замовника")

2240

1080,00 (одна тисяча
вісімдесят гривень 00 коп.)

Послуги щодо обробляння даних, розміщування
інформації на веб-вузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною інфраструктурою - за
кодом ДК 016:2010- 63.11.1
( Послуги з обробки даних - за кодом СРУ за ДК
021:2015 -72310000-1 ) (Переклад іноземною мовою,
виправлення помилок)

2240

1032,00 (одна тисяча тридцять
дві гривні 00 коп.)

Послуги щодо технічного випробовування
й аналізування- за кодом ДК 016:2010-71.20.1
( Послуги з технічних випробувань, аналізу та
консультування -за кодом СРУ за ДК 021:201571600000-4 )

2240

20207,00 (двадцять тисяч
двісті сім гривень 00 коп.)

Послуги щодо технічного випробовування
й аналізування- за кодом ДК 016:2010-71.20.1
( Послуги з технічних випробувань -за кодом СРУ за
ДК 021:2015-71632000-7)

2240

20892,22 (двадцять тисяч
вісімсот дев'яносто дві гривні
00 коп.)

Послуги щодо технічного випробовування
й аналізування- за кодом ДК 016:2010-71.20.1
( Послуги дослідних лабораторій -за кодом СРУ за
ДК 021:2015-73111000-3 )

2240

1936,00 (одна тисяча дев'ятсот
тридцять шість гривень 00
коп.)

Послуги систем безпеки за кодом ДК 016:201080.20.1
( Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що
надходять з пристроїв охоронної сигналізації -за
кодом СРУ за ДК 021:2015-79711000-1 )

2240

9547,20 (дев'ять тисяч п'ятсот
сорок сім гривень 20 коп.)

+3129,60 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік

Послуги щодо очищування, інші за кодом ДК
016:2010-81.29.1
( Послуги з ремонту і технічного обслуговування
систем центрального опалення-за кодом СРУ за ДК
021:2015-50720000-8)

2240

5899,20 (пять тисяч вісімсот
дев'яносто дев'ять гривень 20
коп.)

+5899,2 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік

Послуги щодо очищування, інші за кодом ДК
016:2010-81.29.1
( Послуги з дератизації-за кодом СРУ за ДК 021:201590923000-3)

2240

1645,00 (одна тисяча шістсот
сорок п'ять гривень 00 коп.)

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші за кодом ДК
016:2010-86.90.1
( Послуги лікувальних закладів-за кодом СРУ за ДК
021:2015 -85111000-0)(Послуги з проведення
бактеріологічних досліджень)

2240

764,64 (сімсот шістдесят
чотири гривні 64 коп.)

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші за кодом ДК
016:2010-86.90.1
( Парамедичні послуги-за кодом СРУ за ДК 021:2015 85142000-6)(Санітарно-гігієнічні послуги)

2240

335,36 (триста тридцять п'ять
гривень 36 коп.)

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші за кодом ДК
016:2010-86.90.1
( Послуги у сфері охорони здоров’я різні-за кодом
СРУ за ДК 021:2015 -85140000-2 )

2240

1596,06 (одна тисяча п'ятсот
дев'яносто шість гривень 06
коп.)

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші за кодом ДК
016:2010-86.90.1
( Послуги у сфері охорони праці та техніки безпеки-за
кодом СРУ за ДК 021:2015 -71317200-5)

2240

1075,51 (одна тисяча сімдесят
п'ять гривень 51 коп.)

+ 9 0 0 ,0 0

спеціальний фонд Довідка про зміни до
кошторису на 2 0 1 6 рік

18
4

5

6

1

2

3

Ремонтування комп'ютерів і периферійного
устаткування) за кодом ДК 016:2010 - 95.1 1.1
(Ремонт, технічне обслуговування персональних
комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та
аудіовізуального обладнанням також супутні послугиза кодом CPV за ДК 021:2015 - 50300000-8)

2240

10915,00 ( десять тисяч
дев'ятсот п'ятнадцять гривень
00 коп)

+1400,00 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік

Послуги щодо прання та хімічного чищення
текстильних і хутряних виробів - - за кодом ДК
016:2010-96.01.1
( Послуги з прання і сухого чищення -за кодом CPV за
ДК 021:2015-98310000-9)

2240

38763,44 (тридцять вісім тисяч
сімсот шістдесят три гривні 44
коп.)

+2647,00 спеціальний фонд згідно
затвердженого кошторису на 2016 рік

2 4 8 3 2 6 ,0 0 (д в іс т і с о р о к в іс ім
т и с я ч т р и с т а д в а д ц я т ь ш іс т ь

Р азом по К Е К В 2240

г р и в е н ь 0 0 к о п .)

Вироби паперові та картонні, іншіза кодом ДК
016:2010-17.29.1
(Транспортні квитки- за кодом CPV за ДК 021:201534980000-0)

2250

в т.ч. 20000,00 загальний фонд, 228326,00
спеціальний фонд

2250,00 ( дві тисячі двісті
п'ятдесят гривень 00 коп.)

2 2 5 0 ,0 0 ( д в і т и с я ч і д в іс т і

Р азом по К Е К В 2250

п ’я т д е с я т г р и в е н ь 0 0 к о п .)

Послуги каналізаційні - за кодом ДК 016:201037.00. 1
( Послуги у сфері водовідведення - за кодом CPV за
ДК 021:2015-90400000-1 ) (централізоване
водовідведення)

2272

56300,00 (п'ятдесят шість
тисяч триста гривень 00 коп.)

Обробляння та розподіляння води трубопроводами за кодом ДК 016:2010-36.00.2
(Розподіл питної води - за кодом CPV за ДК 021:201565111000-4 (централізоване водопостачання)

2272

68800,00 (шістдесят вісім
тисяч вісімсот гривень 00
коп.)
1 2 5 1 0 0 ,0 0 (с т о д в а д ц я т ь
п 'я т ь т и с я ч с т о г р и в е н ь 0 0

Р азом по К Е К В 2272

к о п .)

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. -за кодом ДК
016:2010- 85.59.1
( Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні
послуги -за кодом CPV за ДК 021:2015-80400000-8)

2282

4354,36 (чотири тисячі триста
п'ятдесят чотири гривні 36
коп.)

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. -за кодом ДК
016:2010- 85.59.1
( Послуги різних навчальних закладів -за кодом CPV
за ДК 021:2015-80410000-1)

2282

390,76 (триста дев'яносто
гривень 76 коп.)

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. -за кодом ДК
016:2010- 85.59.1
( Послуги з навчання персоналу -за кодом CPV за ДК
021:2015-80511000-9)

2282

900,00 (дев'ятсот гривень 00
коп.)

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші за кодом ДК
016:2010-86.90.1
( Послуги у сфері охорони здоров’я різні-за кодом
CPV за ДК 021:2015 - 85140000-2)

2282

254,88 (двісті п'ятдесят чотири
гривні 88 коп.)

5 9 0 0 ,0 0 (п 'я т ь т и с я ч
Р азом по К Е К В 2282

д е в 'я т с о т г р и в е н ь 0 0 к о п .)

Устатковання радіологічне, електромедичне та
електротерапевтичне устатковання за кодом ДК
016:2010-26.60.1
( Медичне обладнання - за кодом CPV за ДК 021:201533100000-1 )

3110

2450,00 (дві тисячі чотириста
п'ятдесят гривень 00 коп.)

Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та
випробовувальні, інші за кодом ДК 016:2010-26.51.6
( Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні
мікроскопи - за кодом CPV за ДК 021:2015- 385160005 )

3110

27650,00 (двадцять сім тисяч
шістсот п'ятдесят гривень 00
коп.)

Устатковання для зважування та вимірювання
промислове, побутове та іншої призначеності за
кодом ДК 016:2010- 28.29.3
( Електронні ваги та приладдя до них - за кодом CPV
за ДК 021:2015- 38311000-8 )

3110

8000,00 (вісім тисяч гривень
00 коп.)

Вироби, інші, н. в. і. у. за кодом ДК 016:2010-32.99.5
( Виставкове обладнання - за кодом CPV за ДК
021:2015-39154000-6 )

3110

6500,00 (шість тисяч п'ятсот
гривень 00 коп.)

4 4 6 0 0 ,0 0 (с о р о к ч о т и р и
Р азом по К Е К В 3110

т и с я ч і ш іс т с о т г р и в е н ь 0 0
к о п .)

в т.ч.44600,00 спеціальний фонд
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Елементи радіоактивні, інші, ізотопи та їхні сполуки;
сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з
умістом таких елементів, ізотопів або сполук - за
кодом ДК 016:2010 - 20.13.1
(Радіоактивні ізотопи за кодом CPV за ДК 021:201509344000-2)

2210

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Сполуки органічні з азотною функційною групою - за
кодом ДК 016:2010-20.14.4
( Органічні сполуки з азотною групою -за кодом CPV
за ДК 021:2015 -24324000-1)

2210

10000,00 (десять тисяч
гривень 00 коп)

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші
речовини людського чи тваринного походження, н. в.
і. у. - за кодом ДК 016:2010 - 21.10.6
(Вироби для клінічних досліджень / випробувань - за
кодом CPV за ДК 021:2015 -33698000-9)

2210

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Книжки друковані-за кодом ДК 016:2010 - 58.11.1
(Брошури-за кодом CPV за ДК 021:2015-22150000-6)

2210

5000,00 (п'ять тисяч гривень
00 коп)

Журнали та періодичні видання друковані-за кодом
ДК 016:2010-58.14.1
(Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні
видання і журнали-за кодом CPV за ДК 021:201522200000-2 )

2210

5000,00 (п’ять тисяч гривень
00 коп)
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3 0 0 0 0 ,0 0 (т р и д ц я т ь т и с я ч

Р азом п о К Е К В 2210

в т.ч.30000,00 загальний фонд

г р и в е н ь 0 0 к о п .)

Послуги щодо друкування, інші- за кодом ДК
016:2010-18.12.1
(Послуги з друку та розповсюджування надрукованої
продукції за кодом CPV за ДК 021:2015 -79824000-6)

2240

10000,00 (десять тисяч
гривень 00 коп)

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у.- за кодом ДК
016:2010-63.99.1
( Друкарські та супутні послуги за кодом CPV за ДК
021:2015 -79800000-2)

2240

0,00 (ноль гривень 00 коп)

1 0 0 0 0 ,0 0 (д е с я т ь т и с я ч

Р азом п о К Е К В 2240

гривен ь 0 0 коп)

Вироби паперові та картонні, іншіза кодом ДК
016:2010-17.29.1
(Транспортні квитки- за кодом CPV за ДК 021:201534980000-0)

2250

1325,00(одна тисяча триста
двадцять п'ять гривень 00 коп)
1 3 2 5 ,0 0 (о д н а т и с я ч а т р и с т а

Р азом п о К Е К В 2 2 5 0

^

д в а д ц я т ь п 'я т ь г р и в е н ь 0 0
коп)

Затверджений рішенням комітету з к о ^ у р с ^ ^ 'і ^ і і ^ ^ ^ '1 ^ 2 0 16 р. №23

■іуУ' Державна
Г олова комітету з конкурсних тс ігш^ Л

■mmZTpn

X -*-..

O.M. Носова
(прізвище, ініціали)

