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Додаток до річного плану закупівель  
на 2016 рік  

Кременецька районна комунальна лікарня, 02000820 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - 

Дію Договору №10016 про  
закупівлю послуги від 21.01.2016 р. на 

закупівлю пари та гарячої води; 
постачання пари та гарячої води, «Пара 
та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води  
(код ДК 021:2015  «09323000-9 - 

Централізоване опалення» 
централізоване постачання теплової 
енергії),  продовжено на суму 330 000 

грн. відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону від 
10.04.2014 р. №1197-VII «Про здійснення 

державних закупівель» 

- - - - - 

Дію Договору №45 про закупівлю 
електричної енергії від 21.01.2016 р. на 

закупівлю електричної енергії,  
Енергія електрична  

(код ДК 021:2015 «09310000-5 - 
Електрична енергія» електрична 

енергія), код Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016:2010 – 

35.11.1, продовжено на суму 137 000 грн. 
відповідно до ч. 6 ст. 40 Закону від 

10.04.2014 р. №1197-VII «Про здійснення 
державних закупівель» 

- - - - - 

Дію Договору №31/206  
про закупівлю палива рідинного та газу; 
олив мастильних (бензину марок А-92; 

А-95, дизельного палива),  
Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні (код ДК 021:2015 «09130000-
9 – Нафта та дистиляти» бензин А-92, 

бензин А-95, дизельне пальне), код 
Державного класифікатора продукції та 
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послуг ДК 016:2010 – 19.20.2,    від 
04.03.2016 р. продовжено на суму 44 
845,00 грн. відповідно до ч. 6 ст. 40 

Закону від 10.04.2014 р. №1197-VII «Про 
здійснення державних закупівель» 

Одяг робочий, інший,  
(код ДК 021:2015 «18130000-9  – 

Спеціальний робочий одяг», Спеціальний робочий одяг ) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 10.51.1 

2210 
10000,00 грн. з ПДВ 
(десять тисяч грн.  

00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Вироби канцелярські, паперові,  
(код ДК 021:2015 «22800000-8 – 

Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби»,  
Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські 

книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові 
канцелярські вироби),  

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 17.23.1 

2210 
30000,00 грн. з ПДВ 
(тридцять тисяч грн.  

00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Папір та картон оброблені,  
(код ДК 021:2015 «30199330-2- Паперова стрічка для 

комп’ютерних принтерів» стрічка діаграмна), 
код Державного класифікатора продукції та послуг,  

ДК 016-2010 – 17.12.7 

2210 6000,00 грн. з ПДВ 
(Шість тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Фарби та лаки на основі полімерів,  
(код ДК 021:2015 «44800000-8 – 

Фарби, лаки, друкарська фарба та мастики», Фарби, лаки, 
друкарська фарба та мастики) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 20.30.1 

2210 5000,00 грн. з ПДВ 
(п’ять тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Мило, засоби мийні та засоби для чищення,  
(код ДК 021:2015 «39831240-0 – Засоби для чищення», Мило) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 20.41.3 

2210 8000,00 грн. з ПДВ 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Шини та камери гумові нові,  
(код ДК 021:2015 «34351100-3 – 

Автомобільні шини», Автомобільні шини) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 22.11.1 

2210 20000,00 грн. з ПДВ 
(двадцять тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Лінолеум і покриви на підлогу тверді,  
не пластмасові, тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема 

вініл, лінолеум і подібні вироби,  
(код ДК 021:2015 «44112230-9 – Лінолеум», Лінолеум) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 22.23.1 

2210 5000,00 грн. з ПДВ 
(п’ять тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  
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Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.,  
(код ДК 021:2015 «19520000-7 – 

Пластмасові вироби», Вироби пластмасові) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 22.29.2 

2210 
2800,00 грн. з ПДВ 
(дві тисячі вісімсот  

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Скло листове,  
(код ДК 021:2015 «14820000-5 – Скло», Скло листове) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 23.11.1 

2210 
3000 грн. з ПДВ 

(три тисячі п’ятсот  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вироби санітарно-технічні  
керамічні,  

(код ДК 021:2015 «14820000-5 – Керамічні вироби», Вироби 
санітарно-технічні керамічні) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 23.42.1 

2210 
17000,00 грн. з ПДВ 
(сімнадцять тисяч   

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Цемент,  
(код ДК 021:2015 «44111200-3 – Цемент», Цемент) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 23.51.1 

2210 
15000 грн. з ПДВ 

(п’ятнадцять тисяч грн.  
00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вапно негашене, гашене та гідравлічне,  
(код ДК 021:2015 «44921200-4– Вапно», Вапно), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 23.52.1 

2210 3000 грн. з ПДВ 
(три тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Труби, трубки, 
порожнисті профілі, безшовні, зі сталі,  

(код ДК 021:2015 «44163120-7– Труби централізованих 
опалювальних систем», Труби, трубки, порожнисті профілі, 

безшовні, зі сталі),  
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 24.20.1 

2210 
25000 грн. з ПДВ 

(двадцять п’ять тисяч грн. 
00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Дріт холодно волочильний,  
(код ДК 021:2015 «44333000-3– Дріт», Дріт), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 24.34.1 

2210 3000 грн. з ПДВ 
(три тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Замки та завіси,  
(код ДК 021:2015 «44500000-5–Знаряддя, замки, ключі, петлі, 

кріпильні деталі, ланцюги та пружини»,  
Замки та завіси), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 25.72.1 

2210 
5000 грн. з ПДВ 
(п’ять тисяч грн.  

00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Інструменти ручні, інші,  
(код ДК 021:2015 «44512000-2– Ручні інструменти різні», 

Інструменти ручні), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 25.73.3 

2210 3000,00 грн. з ПДВ 
(три тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  
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Батареї акумуляторні,  
(код ДК 021:2015 «31431000-6– Свинцево-кислотні 

акумуляторні батареї», Батареї акумуляторні), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 27.20.1 

2210 8000,00 грн.  з ПДВ 
(вісім тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у.,  
(код ДК 021:2015 «39710000-2–Електричні побутові прилади», 

Батареї акумуляторні), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 27.51.2 

2210 5000,00 грн.  з ПДВ 
(п’ять тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Крани, вентилі, клапани та подібні  
вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і  

подібних виробів, (код ДК 021:2015 «42130000-9–Арматура 
трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої », 

Крани, вентилі, клапани та подібні  
вироби до труб, котлів), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 28.14.1 

2210 
15000,00 грн.  з ПДВ 

(п’ятнадцять тисяч грн. 00 
коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. 
і. у, (код ДК 021:2015 «34300000-0– Частини та приладдя до 

транспортних засобів і їх двигунів», Частини та приладдя до 
транспортних засобів і їх двигунів), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 29.32.3 

2210 
50000,00 грн.  з ПДВ 
(п’ятдесят тисяч грн.  

20 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Мітли та щітки,  
(код ДК 021:2015 «39224000-8– Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя», Мітли та щітки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 32.91.1 

2210 2000,00 грн.  з ПДВ 
(дві тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Продукція друкована, інша,  
(код ДК 021:2015 «22450000-9 – Друкована продукція з 

елементами захисту», Продукція друкована,  
медичні бланки), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 - 58.19.1 

2210 
32800,00 грн.  з ПДВ 

(тридцять дві тисячі вісімсот 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Екстракти фарбувальні та дубильні;  
таніни та їхні похідні; речовини фарбувальні,  

(код ДК 021:2015 «44810000-1 – Фарби», Фарби), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016: 2010 - 20.12.2 

2210 10000,00 грн.  з ПДВ 
(десять тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(код ДК 021:2015 «09130000-9 – Нафта та дистиляти» бензин 

А-92, бензин А-95, дизельне пальне),  
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016:2010 – 19.20.2 

2210 

76734,00 грн. з ПДВ 
(сімдесят шість тисяч сімсот 

тридцять чотири грн.  
00 коп.) 

-------- Листопад 2016 
року  
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Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у.,  
(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Йод, Магній сульфат, Сода, Аміак, Біохлор, Хлорне вапно, 

Перекис водню), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 20.13.6 

2220 
13000,00 грн.  з ПДВ 

(Тринадцять тисяч грн.  00 
коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вуглеводні та їхні похідні,  
(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 

Кальцій глюконат, Сорбілакт, Формалін), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 20.14.1 

2220 
2000,00 грн. з ПДВ 

(дві тисячі  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-, 
нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні,  

(код ДК 021:2015 «33631600-8 - Антисептичні та дезінфекційні 
засоби» Спирти), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 20.14.2  

2220 
26000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять шість тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Кислоти монокарбонові жирні технічні;  
кислоти карбонові та їхні солі, (код ДК 021:2015 «33692510-5 - 
Рідини для внутрішньовенного введення» Ацесоль розчин),  

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010 
– 20.14.3 

2220 2000,00 грн. з ПДВ 
(дві тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні 
сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у.,  

(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Розчини глюкози, Біомой, Біонол), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 20.14.5 

2220 
6000,00 грн. з ПДВ 

(шість тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Пестициди та інші агрохімічні продукти,  
(код ДК 021:2015 «33631600-8 - Антисептичні та дезінфекційні 
засоби» Бактеріосоль, Бланідас, Дез ТАБ, Дезактін, Сефдез), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 20.20.1 

2220 

28400,00 грн. з ПДВ 
(двадцять вісім тисяч 

чотириста 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 
фотохімікати та фотографічні незмішані речовини 

(код ДК 021:2015 «249 - Фотохімікати» Плівка рентгенівська, 
Проявники), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 - 20.59.1  

2220 
9000,00 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Продукти хімічні різноманітні,  
(код ДК 021:2015 «33696500-0 - Лабораторні реактиви» 

Малонат агар),  
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 20.59.5 

2220 600,00 грн. з ПДВ 
(шістсот грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова 
кислота, їхні солі та естери,  2220 3000,00 грн. з ПДВ 

(три тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 
2016 року  
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(код ДК 021:2015 «33631110-6 - Саліцилові кислоти» 
Саліцилова кислота) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 21.10.1 

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 ДК 021:2015 «33661200-3 - Анальгетичні 
засоби» Анальгін), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 21.10.3 

2220 2000,00 грн. з ПДВ 
(дві тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики, 

 (код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Адреналін, Морфін, Омнопон, Валер’янка, Дофамін, 

Дексаметазон, Преднізолон, Еуфілін, Ардуан, Амоксицилін, 
Гепафец, Лефлоцин, Левофлоксацин, Лефлоцин, 

Офлоксацин, Цефотаксим, Цефтазидин, Цефтриаксоном, 
Цефтріаксон), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 21.10.5 

2220 
170000,00 грн. з ПДВ 

(сто сімдесят тисяч грн. 00 
коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.  
(код ДК 021:2015 «33141500-5 - Гематологічні матеріали» 

Відмиті еритроцити, Еритроцити барана, Плазма кроляча) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.10.6 

2220 

45400,00 грн. з ПДВ 
(сорок п’ять тисяч 

чотириста грн.  
00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Гази промислові, 
(код ДК 021:2015 «24111500-0 - Медичні гази»  

Кисень медичний), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.11.1 

2220 70000,00 грн. з ПДВ 
(сімдесят тисяч грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Ліки, 
(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 

Квамател, Метаклопромід, Нохша, Ношпа, Папаверин, 
Платифілін, Реналган, Аскорбінова кислота, Аскорутин, 
Амінокапронова кислота, Дицинон, Гектон, Гелофузин, 
Реополіглюкін, Валідол, Кордарон, Мезатон, Клофелін, 
Аспаркам, Верапаміл, Брил’янтовий зелений, Декасан, 
Зеленка, Диклофенак, Дитилін, Ардуан, Азітроміцин, 
Бігафлон, Максіцин, Мепенам, Орнігіл, Цефазолін, 

Ципрофлоксацн, Метрогіл, Метронізадрол, Флуконазол, 
Амізон, Кетамін, Лідокаїн, Лонгокаїн, Натрій аксубіт, 

Новокаїн, Тіопентал, Парацетамол, Промедол, Трамадол, 
Фентаніл, Фенобарбітал, Сібазон, Барбовал, Корвалол, 

2220 
199000,00 грн. з ПДВ 

(сто дев’яносто дев’ять 
тисяч грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  



 7 

Пірацетам, Офтольмодек, Пилокарпин, Кордіамін, 
Муколван, Амброксол, Дімедрол, Супрастін, Натрій хлорид, 

Реамберин, Реосорбілакт, Розчин Рінгера, Трісоль розчин,  
Актовегін, Окситоцин),   

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 21.20.1 

Препарати фармацевтичні, інші, 
(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Агар ацетатний, КетоФАМ, Агар ЕНДО, Агар цитратний 

Сіммонса, Вісмут-сульфат АГАР,              ІНДОЛтест 
ЛАХЕМА, Тести Олькенського, OXIтест, Поживний АГАР, 
Поживний бульйон, Феніл-Аланін Агар, Азур-Еозин, Азур-

Еозин по Романовському,            Еозир метиловий синій, 
Забарвлення по граму, Забарвлення по ЦІЛЮ-Нільсену,                     

Сульфасаліцинова кислота, аланінамінотрансфераза СпЛ, а-
АМІЛАЗА, аланінамінотрансфераза Спл(Алт Спл) по 

Райтману-Френкелю, АЛТ, альбумін,                    альфа –
Амілаза, антиген кардіоліпіновий,                 антиген РМП, 
АСЛО-О -латекс –тест, аспартатамінотрансфераза СпЛ, 

ацетон-тест,                білілубін загальний, 
гаммаглютамілтрансфераза, гемоглобін, гемоглобін АГАТ, 

Гемоглобін ціанадний з калібратором, гепатит С, Глюкотест, 
Дігн-ум ерітроц. сальмо, ДС-Еритро-НВ, ДС-ЕРІТРО -НВ  200 

аналізів, Загальний білок, Залізо СпЛ 200, Залізо+3333, 
Кальцій, Контроль білірубін, Креатинін, Латекс –тест,                           

РФ -латекс –тест, Сечова, СЕЧОВИНА –У,                     
Сечовина чда, смужки   індикаторні Ацетонтест, Смужки 
індикаторні Глюкотест, Смужки з ацетатом свинцю, Срб-

латекс – тест, Т4 вільний –ІФА,                                                
Тест для визначення наркотиків Снайпер, тест -система 

імуноферментна,                                                                         Тест 
СІТО д/визн антигену  ротавірсної інфекції, Тимолова проба, 

Тригліцериди, Тромбопластин ЛМК, ТТГ-ІФА,           
 глюкоза –Ф, Холестерин,  

діагностикум ерітро IV-антиген, Діагностичний 
моноклональний реагент, Реагент анти – Д,                                                 

Тест –реагенти,  
Вакцина туберкульозна,  

Сиворотка  діагностична шигельозна, Сироватка стандартна, 
Сироватка кінська,  

Сироватка протиправцева, Сироватки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.20.2 

2220 

191 700,00 грн. з ПДВ 
(сто дев’яносто одна  тисяча 

сімсот  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Препарати фармацевтичні, інші, 
(код ДК 021:2015 «33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні 
та гематологічні одноразового застосування» Вата, Пластир, 

Делатест, індикатори  ІКПС),  
код Державного класифікатора продукції та послуг  

2220 
7300,00 грн. з ПДВ 

(сім тисяч триста грн. 00 
коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  
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ДК 016-2010 – 21.20.2 
Препарати фармацевтичні, інші, 

(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Агар ацетатний, КетоФАМ, Агар ЕНДО, Агар цитратний 

Сіммонса, Вісмут-сульфат АГАР,              ІНДОЛтест 
ЛАХЕМА, Тести Олькенського, OXIтест, Поживний АГАР, 
Поживний бульйон, Феніл-Аланін Агар, Азур-Еозин, Азур-

Еозин по Романовському,            Еозир метиловий синій, 
Забарвлення по граму, Забарвлення по ЦІЛЮ-Нільсену,                     

Сульфасаліцинова кислота, аланінамінотрансфераза СпЛ, а-
АМІЛАЗА, аланінамінотрансфераза Спл(Алт Спл) по 

Райтману-Френкелю, АЛТ, альбумін,                    альфа –
Амілаза, антиген кардіоліпіновий,                 антиген РМП, 
АСЛО-О -латекс –тест, аспартатамінотрансфераза СпЛ, 

ацетон-тест,                білілубін загальний, 
гаммаглютамілтрансфераза, гемоглобін, гемоглобін АГАТ, 

Гемоглобін ціанадний з калібратором, гепатит С, Глюкотест, 
Дігн-ум ерітроц. сальмо, ДС-Еритро-НВ, ДС-ЕРІТРО -НВ  200 

аналізів, Загальний білок, Залізо СпЛ 200, Залізо+3333, 
Кальцій, Контроль білірубін, Креатинін, Латекс –тест,               

РФ -латекс –тест, Сечова, СЕЧОВИНА –У,                     
Сечовина чда, смужки   індикаторні Ацетонтест, Смужки 
індикаторні Глюкотест, Смужки з ацетатом свинцю, Срб-

латекс – тест, Т4 вільний –ІФА,                                               
Тест для визначення наркотиків Снайпер, тест -система 

імуноферментна,                                                                         Тест 
СІТО д/визн антигену  ротавірсної інфекції, Тимолова проба, 

Тригліцериди, Тромбопластин ЛМК, ТТГ-ІФА,           
 глюкоза –Ф, Холестерин,  

діагностикум ерітро IV-антиген, Діагностичний 
моноклональний реагент, Реагент анти – Д,                                                 

Тест –реагенти,  
Вакцина туберкульозна,  

Сиворотка  діагностична шигельозна, Сироватка стандартна, 
Сироватка кінська,  

Сироватка протиправцева, Сироватки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.20.2 

2220 

47600,00 грн. з ПДВ 
(сорок сім  

тисяч шістсот  
грн. 00 коп.) 

-------- серпень 2016 року 
виділення додаткових коштів 

 

Препарати фармацевтичні, інші, 
(код ДК 021:2015 «33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні 
та гематологічні одноразового застосування» Вата, Пластир, 

Делатест, індикатори  ІКПС), 
код Державного класифікатора продукції та послуг 

ДК 016-2010 – 21.20.2 

2220 
6000,00 грн. з ПДВ 

(шість тисяч триста грн. 00 
коп.) 

-------- Липень 2016 року 
виділення додаткових коштів 

 

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми 
(крім виготовлених з твердої ґуми), 

(код ДК 021:2015 «33141420-0 -  
Хірургічні рукавички» Перчатки медичні, Рукавички 

2220 
20000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч   
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  
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латексні, Рукавички оглядові), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 22.19.6 
Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з твердої ґуми), 
(код ДК 021:2015 «33683000-1 - Гумові покриття» клейонка  

підклад, клейонка медична), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 22.19.6 

2220 
2000,00 грн. з ПДВ 

(дві тисяча  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні, 
(код ДК 021:2015 «33141000-0 - Медичні матеріали нехімічні 

та гематологічні одноразового застосування»  
Автоматична шприц-ручка для інсулінів,  

Катетер, Шприц  ін'єкц., Контейнери для крові, 
Калоприймачі, Комплект для зняття мазків "Спекталета", 

Скарифікатор, Вакуумна пробірка, Пробірки, Пристрій влив. 
Кровозамінників,  

Системи для переливання крові), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 32.50.1 

2220 
135100 грн. з ПДВ 

(сто тридцять п’ять тисяч  
сто грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні, 
(код ДК 021:2015 «33793000-5 - Скляний посуд лабораторного 

призначення» Чашка Петрі), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 32.50.1 

2220 
2500 грн. з ПДВ 

(дві тисячі п’ятсот грн. 00 
коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні, 
(код ДК 021:2015 «38400000-9 - Прилади для перевірки 
фізичних характеристик» Камера Горяєва, Вимірювачі 

артеріального тиску, Манометри, Гігрометр, Термометри, 
Ротаметри), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 32.50.1 

2220 10000 грн. з ПДВ 
(десять тисяч грн. 00 коп.) -------- Липень 2016 року  

Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати, (код 
ДК 021:2015 «33181200-4- Діалізні фільтрии» кртріджи),   

код Державного класифікатора продукції та послуг,  
ДК 016-2010 – 28.29.1 

2220 2000,00 грн. з ПДВ 
(дві тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Вироби медичної та хірургічної приналежності, інші,  
(код ДК 021:2015 «33680000-0- Фармацевтичні вироби» Гель 

для УЗД)   
код Державного класифікатора продукції та послуг,  

ДК 016-2010 – 32.50.5 

2220 3000,00 грн. з ПДВ 
(три тисячі грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні 
сполуки; гетероциклічні сполуки, н. в. і. у.,  

(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Севоран), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  

2220 
30000,00 грн. з ПДВ 

(тридцять тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Жовтень 2016 року виділення додаткових коштів 
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ДК 016-2010 – 20.14.5 
Препарати фармацевтичні, інші, 

(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Агар ацетатний, КетоФАМ, Агар ЕНДО, Агар цитратний 

Сіммонса, Вісмут-сульфат АГАР,              ІНДОЛтест 
ЛАХЕМА, Тести Олькенського, OXIтест, Поживний АГАР, 
Поживний бульйон, Феніл-Аланін Агар, Азур-Еозин, Азур-

Еозин по Романовському,            Еозир метиловий синій, 
Забарвлення по граму, Забарвлення по ЦІЛЮ-Нільсену,                     

Сульфасаліцинова кислота, аланінамінотрансфераза СпЛ, а-
АМІЛАЗА, аланінамінотрансфераза Спл(Алт Спл) по 

Райтману-Френкелю, АЛТ, альбумін,                    альфа –
Амілаза, антиген кардіоліпіновий,                 антиген РМП, 
АСЛО-О -латекс –тест, аспартатамінотрансфераза СпЛ, 

ацетон-тест,                білілубін загальний, 
гаммаглютамілтрансфераза, гемоглобін, гемоглобін АГАТ, 

Гемоглобін ціанадний з калібратором, гепатит С, Глюкотест, 
Дігн-ум ерітроц. сальмо, ДС-Еритро-НВ, ДС-ЕРІТРО -НВ  200 

аналізів, Загальний білок, Залізо СпЛ 200, Залізо+3333, 
Кальцій, Контроль білірубін, Креатинін, Латекс –тест,                           

РФ -латекс –тест, Сечова, СЕЧОВИНА –У,                     
Сечовина чда, смужки   індикаторні Ацетонтест, Смужки 
індикаторні Глюкотест, Смужки з ацетатом свинцю, Срб-

латекс – тест, Т4 вільний –ІФА,                                                
Тест для визначення наркотиків Снайпер, тест -система 

імуноферментна,                                                                         Тест 
СІТО д/визн антигену  ротавірсної інфекції, Тимолова проба, 

Тригліцериди, Тромбопластин ЛМК, ТТГ-ІФА,           
 глюкоза –Ф, Холестерин,  

діагностикум ерітро IV-антиген, Діагностичний 
моноклональний реагент, Реагент анти – Д,                                                 

Тест –реагенти,  
Вакцина туберкульозна,  

Сиворотка  діагностична шигельозна, Сироватка стандартна, 
Сироватка кінська,  

Сироватка протиправцева, Сироватки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.20.2 

2220 
30000,00 грн. з ПДВ 

(тридцять тисяч  
грн. 00 коп.) 

--------  Жовтень 2016 року 
виділення додаткових коштів  

 

Препарати фармацевтичні, інші, 
(код ДК 021:2015 «33600000-6 - Фармацевтична продукція» 
Агар ацетатний, КетоФАМ, Агар ЕНДО, Агар цитратний 

Сіммонса, Вісмут-сульфат АГАР,              ІНДОЛтест 
ЛАХЕМА, Тести Олькенського, OXIтест, Поживний АГАР, 
Поживний бульйон, Феніл-Аланін Агар, Азур-Еозин, Азур-

Еозин по Романовському,            Еозир метиловий синій, 
Забарвлення по граму, Забарвлення по ЦІЛЮ-Нільсену,                     

Сульфасаліцинова кислота, аланінамінотрансфераза СпЛ, а-
АМІЛАЗА, аланінамінотрансфераза Спл(Алт Спл) по 

2220 
51 000,00 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят одна  
тисяча грн. 00 коп.) 

-------- Листопад 2016 року 

виділення додаткових коштів 

(Довідка №61 від 09.11.2016 року) 
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Райтману-Френкелю, АЛТ, альбумін,                    альфа –
Амілаза, антиген кардіоліпіновий,                 антиген РМП, 
АСЛО-О -латекс –тест, аспартатамінотрансфераза СпЛ, 

ацетон-тест,                білілубін загальний, 
гаммаглютамілтрансфераза, гемоглобін, гемоглобін АГАТ, 

Гемоглобін ціанадний з калібратором, гепатит С, Глюкотест, 
Дігн-ум ерітроц. сальмо, ДС-Еритро-НВ, ДС-ЕРІТРО -НВ  200 

аналізів, Загальний білок, Залізо СпЛ 200, Залізо+3333, 
Кальцій, Контроль білірубін, Креатинін, Латекс –тест,                        

РФ -латекс –тест, Сечова, СЕЧОВИНА –У,                     
Сечовина чда, смужки   індикаторні Ацетонтест, Смужки 
індикаторні Глюкотест, Смужки з ацетатом свинцю, Срб-

латекс – тест, Т4 вільний –ІФА,                                                
Тест для визначення наркотиків Снайпер, тест -система 

імуноферментна,                                                                         Тест 
СІТО д/визн антигену  ротавірсної інфекції, Тимолова проба, 

Тригліцериди, Тромбопластин ЛМК, ТТГ-ІФА,           
 глюкоза –Ф, Холестерин,  

діагностикум ерітро IV-антиген, Діагностичний 
моноклональний реагент, Реагент анти – Д,                                                 

Тест –реагенти,  
Вакцина туберкульозна,  

Сиворотка  діагностична шигельозна, Сироватка стандартна, 
Сироватка кінська,  

Сироватка протиправцева, Сироватки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 21.20.2 
Сіль харчова, 

(код ДК 021:2015 «15872400-5- Сіль » Сіль для проведення 
гемодіалізу), 

код Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016-2010 – 10.84.3 

2220 
2000,00 грн. з ПДВ 

(дві тисячі 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року 

 
 

Овочі бобові сушені, 
(код ДК 021:2015 «03212210-5 - Бобові овочі сушені»  

Овочі бобові сушені), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 01.11.7 

2230 3000,00 грн. з ПДВ 
(три тисячі грн.. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Овочі свіжі, н. в. і. у., 
(код ДК 021:2015 «15300000-1-Фрукти, овочі та супутня 

продукція» Капуста, Огірки, Картопля, Морква, Червоний 
буряк, Цибуля), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 01.13.9  

2230 
54200,00 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят чотири тисячі 
двісті грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Яйця курячі у шкаралупі, свіжі, 
(код ДК 021:2015 «03142500-3 - Яйця »  

Яйця курячі у шкаралупі, свіжі), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

2230 
19600,00 грн. з ПДВ 
(дев’ятнадцять тисяч  
Шістсот грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  
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ДК 016-2010 – 01.47.21 
Риба свіжа чи охолоджена, 

(код ДК 021:2015 «15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м’ясо 
риби морожені » Риба охолоджена, Хек), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 03.00.2 

2230 
35000,00 грн. з ПДВ 

(тридцять п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене, 
(код ДК 021:2015 «15112100-7 - М’ясо свійської птиці свіже» 

М’ясо свійської птиці свіже, охолоджене), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.12.1 

2230 
70000,00 грн. з ПДВ 

(сімдесят тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Ковбаси й подібні продукти з м'яса, м'ясних  
субпродуктів чи крові, 

(код ДК 021:2015 «15131120-2  - Ковбасні вироби» 
 Ковбасні вироби), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.13.14 

2230 
25000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Олія соняшникова та її фракції, рафінована,  
хімічно незмодифікована, 

(код ДК 021:2015 «15411210-7   - Олія для смаження »  
Олія рафінована), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.41.54  

2230 
50000,00 грн. з ПДВ 

(п’ятдесят тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Молоко рідинне, оброблене, 
(код ДК 021:2015 «15511100-4 - Пастеризоване молоко»  

Молоко рідинне), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.51.1 

2230 
40000,00 грн. з ПДВ 

(сорок тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Масло вершкове та молочні пасти, 
(код ДК 021:2015 «15530000-2 - Вершкове масло»  

Масло вершкове), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.51.3 

2230 
35000,00 грн. з ПДВ 

(тридцять п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Продукти молочні, інші, 
(код ДК 021:2015 «15540000-5  - Сирні продукти » Сир), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.51.5 

2230 
10500,00 грн. з ПДВ 
(десять тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи 
дроблений, 

(код ДК 021:2015 «15611000-4  - Облущений рис» Рис), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.61.1 

2230 
5000,00 грн. з ПДВ 

(п’ять тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші, 
(код ДК 021:2015 «15612100-2  

  - Борошно пшеничне » Борошно пшеничне), 
2230 

 
5000,00 грн. з ПДВ 

(п’ять тисяч  
-------- Січень - Лютий 

2016 року  
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код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.61.2 

грн. 00 коп.) 
 

Крупи, крупка, гранули та інші продукти  
з зерна зернових культур, 

(код ДК 021:2015 «15613000-8  - Продукція із зерна зернових 
культур» Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.61.3 

2230 
45000,00 грн. з ПДВ 
(сорок п’ять тисяч  

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, 
(код ДК 021:2015 «15612500-6  - Хлібобулочні вироби» Хліб), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.71.11 

2230 
48000,00 грн. з ПДВ 
(сорок вісім тисяч  

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Вироби кондитерські, борошняні:  пряники, печиво здобне, 
вафлі та вафельні облатки, 

(код ДК 021:2015 «15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені 
хлібобулочні та кондитерські вироби » пряники, печиво 

здобне, вафлі та вафельні облатки), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.72.12 

2230 
5000,00 грн. з ПДВ 

(п’ять тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Макарони, локшина й подібні борошняні вироби, 
(код ДК 021:2015 «15850000-1 - Макаронні вироби » 
Макарони, локшина й подібні борошняні вироби), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.73.11 

2230 
4000,00 грн. з ПДВ 

(чотири тисячі  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Цукор-сирець, тростинний і очищений  
тростинний чи буряковий цукор (сахароза), 

(код ДК 021:2015 «15831200-4 - Цукор білий» Цукор), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.81.1 

2230 
9000,00 грн. з ПДВ 

(дев’ять тисяч  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Чай і кава, оброблені, 
(код ДК 021:2015 «15860000-4 - Кава, чай та супутня 

продукція» Чай), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.83.1  

2230 
3500,00 грн. з ПДВ 
(три тисячі п’ятсот 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Оцет; соуси; суміші приправ;  
борошно та крупка гірчичні; гірчиця готова, 

(код ДК 021:2015 «15871100-5 - Оцет та замінники оцту» 
Оцет), 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 10.84.1 

2230 
3600,00 грн. з ПДВ 
(три тисячі шістсот 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Сіль харчова, 
(код ДК 021:2015 «15872400-5- Сіль » Сіль харчова), 

код Державного класифікатора продукції та послуг 
ДК 016-2010 – 10.84.3 

2230 
1000,00 грн. з ПДВ 

(одна тисяча 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та 2230 12000,00 грн. з ПДВ -------- Січень - Лютий  
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дієтичного харчування, 
(код ДК 021:2015 «15884000-8 - Продукти дитячого 

харчування » Продукти дитячого харчування), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.86.1 

(дванадцять тисяч 
грн. 00 коп.) 

2016 року 

Дріжджі (активні чи неактивні); мікроорганізми 
одноклітинні, інші, мертві; порошки пекарські готові, 

(код ДК 021:2015 «15898000-9 - Дріжджі» Дріжджі), 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 10.89.13  

2230 600,00 грн. з ПДВ 
(шістсот грн. 00 коп.) -------- Січень - Лютий 

2016 року  

Послуги їдалень 
 (код ДК 021:2015 «55511000-5 - Послуги їдалень»  

Послуги їдалень) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 56.29.2 

2230 
25000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Ремонтування іншого устаткування 
 (код ДК 021:2015 «50400000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування медичного і високоточного обладнання» 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного і 

високоточного обладнання) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 33.19.1 

2240 
106500,00 грн. з ПДВ 

(сто шість тисяч п’ятсот  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Збирання небезпечних відходів 
 (код ДК 021:2015 «90524200-8 - Послуги з утилізації медичних 

відходів » Послуги з утилізації медичних відходів) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 38.12.1 

2240 
20000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. 
 (код ДК 021:2015 «90511000-2 - Послуги зі збирання сміття» 

Послуги зі збирання сміття) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 96.09.1 

2240 
20000,00 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів 

 (код ДК 021:2015 «50112000-3 - Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування автомобілів» Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування автомобілів) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 45.20.1 

2240 
45000,00 грн. з ПДВ 
(сорок п’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

 
Послуги телекомунікаційні, інші 

 (код ДК 021:2015 «64200000-8 - Телекомунікаційні послуги » 
Телекомунікаційні послуги) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 61.90.1 

 

2240 
28000,00 грн. з ПДВ 
(двадцять вісім тисяч 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

http://dk16.dovidnyk.info/index.php?rozd=21236
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Послуги щодо консультування  

стосовно  
систем і програмного забезпечення 

 (код ДК 021:2015 «71316000-6  -  
Консультаційні послуги з питань телекомунікацій »  
Консультаційні послуги з питань телекомунікацій) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 62.02.2 

 

2240 
3000,00 грн. з ПДВ 

(три тисячі 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

 
Послуги центрального банку 

 (код ДК 021:2015 «66110000-4 - Банківські послуги» 
Банківські послуги) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 64.11.1 

 

2240 
1000,00 грн. з ПДВ 

(одна тисяча  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

 
Послуги щодо страхування життя 

(код ДК 021:2015 «66511000-5 - Послуги зі страхування життя 
» Послуги зі страхування життя" Послуги зі страхування 

життя » Послуги зі страхування життя) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 65.11.1 
 

2240 
2500,00 грн. з ПДВ 
(дві тисячі п’ятсот 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

 
Послуги щодо страхування, не пов'язані зі  

страхуванням життя, інші 
(код ДК 021:2015 «66516000-0 - Послуги зі страхування 

цивільної відповідальності"  
Послуги зі страхування цивільної відповідальності) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 65.12.9 

 

2240 
3000,00 грн. з ПДВ 

(три тисячі 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

 
Послуги юридичні  

(код ДК 021:2015 «79110000-8 - Послуги з юридичного 
консультування та юридичного представництва" Послуги 

юридичні) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 69.10.1 
 

2240 
10000,00 грн. з ПДВ 

(десять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

 
Послуги щодо надання професійної та  

технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.  
(код ДК 021:2015 «72410000-7 - Послуги провайдерів " 

Послуги юридичні"  

2240 
5000,00 грн. з ПДВ 

(п’ять тисяч 
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  
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Послуги провайдерів) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 74.90.1 

Послуги щодо дезінфікування та  
винищування шкідників  

(код ДК 021:2015 «90921000-9 -  
Послуги з дезінфікування та витравлювання "  
Послуги з дезінфікування та витравлювання) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 81.29.11 

2240 
15000,00 грн. з ПДВ 
(п’ятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 
-------- Січень - Лютий 

2016 року  

Видатки на відрядження  
(код ДК 021:2015 «79997000-9- Послуги з організації 

відряджень" Видатки на відрядження) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 

2250 
60200,00 грн. з ПДВ 

(шістдесят тисяч двісті грн. 
00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вода природна  
(код ДК 021:2015 «65111000-4- Розподіл питної води, 

централізоване водопостачання " Розподіл питної води, 
централізоване водопостачання) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 36.00.1 

2272 

96500,00 грн. з ПДВ 
(дев’яносто шість тисяч 

п’ятсот  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Послуги каналізаційні 
(код ДК 021:2015 «90430000-0- Послуги з відведення стічних 

вод " Послуги з відведення стічних вод) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 37.00.1 

2272 
72700,00 грн. з ПДВ 

(сімдесят дві тисячі сімсот  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Деревина паливна 
 (код ДК 021:2015 «03413000-8 - Паливна деревина" Паливна 

деревина) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 02.20.14 

2275 
20030 грн. з ПДВ 

(двадцять тисяч тридцять  
грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вугілля кам'яне 
 (код ДК 021:2015 «09111100-1 - Вугілля" Вугілля кам'яне) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016-2010 – 05.10.10 

2275 
199870,00 грн. з ПДВ 

(сто дев’яносто дев’ять 
тисяч вісімсот сімдесят 

грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Вугілля буре, 
 (код ДК 021:2015 «09112100-8- Буре вугілля"  

Буре вугілля) 
код Державного класифікатора продукції та послуг  

ДК 016-2010 – 05.20.1 

2275 
123600,00 грн. з ПДВ 

(сто двадцять три тисячі 
шістсот 

грн. 00 коп.) 

-------- Січень - Лютий 
2016 року  

Устаткування радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування,  

(код ДК 021:2015 «33121500-9 - Електрокардіографи ", 
Електрокардіограф) 

код Державного класифікатора продукції та послуг  
ДК 016: 2010 – 26.60.1 

3110 
36890,00 грн. з ПДВ 

(тридцять шість тисяч 
вісімсот дев’яносто 

грн. 00 коп.) 

-------- Березень                 
2016 року  
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