
 

 

ЗМІНИ  ДО ДОДАТКУ  РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,  

що здійснюються без проведення процедур закупівель на  2016 рік  

 КЗ «Роздільнянська ЦРЛ»  код 01998851         
                                                       

предмет закупівлі  Код КЕКВ  

(для 

бюджетни

х коштів) 

очікувана 

вартість 

 предмета 

закупівлі 

 тис.грн 

Орієнтова

ний 

 початок  

проведенн

я  

процедури 

 закупівлі 

Примітка 

             1 2         5         6 7 

Код -20.41.3 ДК 016:2010 Мило, засоби мийні та засоби для чищення  

 (код -39830000-9 за ДК 021-2015 - Продукція для чищення;  

 код – 39831000-6 за ДК 021-2015 – засоби для прання і миття) 

2210  

8000,00грн 

32000,00грн 

  

Код -17.23.1 ДК 016:2010 Вироби канцелярські паперові 

(код – 22800000-8за ДК 021-2015  - Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби; 

код – 22213000-6 за ДК 021-2015 - Журнали; 

код – 22458000-5 за ДК 021-2015  - Друкована продукція на замовлення; 

код –30197000-6 за ДК 021-2015   Дрібне канцелярське приладдя 

код – 30199000-0 за ДК 021-2015 -  Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби) 

2210  

1800,00грн 

7200,00грн 

4500,00грн 

4800,00грн 

4000,00грн 

12900,00грн 

  

Код -58.14.1 ДК 016:2010 Журнали та періодичні видання друковані 

 (код – 22212000-9 за ДК 021-2015  - періодичні видання; 

2210  

3500,00грн 

  

Код -19.20.2 ДК 016:2010 Паливо рідинне та газ;оливи мастильні 

 (код -09132000-3за ДК 021-2015  - бензин; 

код – 09134000-7 за ДК 021-2015 – Газойлі (дизельне паливо); 

код – 09211000-1 за ДК 021-2015 – мастильні оливи та мастильні матеріали) 

2210  

159100,00грн 

34000,00грн 

4500,00грн 

  

Код -27.20.2 ДК 016:2010 Акумулятори електричні та частини до них  

 (код – 31440000-2  за ДК 021-2015  - акумуляторні батареї) 

2210  

4000,00грн 

  

Код -17.12.7 ДК 016:2010 Папір і картон оброблені 

 (код – 22991000-3  за ДК 021-2015  - папір для друку; 

2210  

7200,00грн 

  

Код -22.11.1  ДК 016:2010 Шини та камери гумові нові  

 (код – 34351000-2 за ДК 021-2015 - Шини для транспортних засобів малої тоннажності); 

2210  

8000,00грн 

  

Код - 31.03.1 ДК 016:2010 – Матраци  

(код –39143000-6 за ДК 021-2015- Меблі для спальні, їдальні та вітальні (матраци) 

 3000,00грн   

Код -13.92.1 ДК 016:2010 Вироби текстильні готові для домашнього господарства 

(код – 19200000-8 за ДК 021-2015  - Текстильні вироби та супутні товари (постільна білизна наволочки, 

підодіяльники); 

код - 39514000-8 за ДК 021-2015 - Туалетна та кухонна білизна (рушники для обличчя)  

2210  

11000,00грн 

 

2200,00грн    

  

Код -14.12.2 ДК 016:2010 – одяг робочий жіночий  (код – 18130000-9 за ДК 021-2015  спеціалізований робочий 

одяг) 

2210 4200,00грн   

Код -13.92.2 ДК 016:2010 – вироби текстильні готові інші (код – 39515000-5 за ДК 021-2015  -штори, портьєри 

кухоні, штори та тканини жалюзі). 

2210 3000,00грн   

Код - 27.32.1 ДК 016:2010 - Проводи та кабелі електронні й електричні, інші       

 код - 44320000-9 за ДК 021-2015 - Кабелі та супутня продукція) 

2210  

4300,00грн 

  



Код -27.40.2 ДК 016:2010 Лампи та світильники (код – 31515000-9 за ДК 021-2015  - Лампи ультрафіолетового 

світла код – 31531000-7  за ДК 021-2015 – лампи); 

(код-31527000-6 за ДК 021-2015  - точкові світильники) 

2210     

     4000,00грн 

3000,00грн 

  

Код -26.20.4 ДК 016:2010 – частини та приладдя до обчислювальних машин (код – 30125000-1  за ДК 021-2015 

частини та приладдя до фотокопіювальних апаратів)  

2210 8000,00грн   

Код – 20.30.1 ДК 016:2010 – фарби та лаки на основі полімерів (код – 44800000-8  за ДК 021-2015  - фарби, лаки, 

друкарська фарба та мастики; 

2210 3000,00грн   

Код -27.11.6  ДК 016:2010 - Частини електричних двигунів, генераторів і трансформаторів (код – 34320000-6  за 

ДК 021-2015 -  механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів; 

  код –34300000-0  за ДК 021-2015 - частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів) 

2210  

    3800,00грн 

7000,00грн 

  

Код -28.14.1 ДК 016:2010 - крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів  (код –42131000-6 за ДК 021-2015 - Крани, вентилі та клапани) 

2210  

      8200,00грн 

  

 Код - 28.15.2  ДК 016:2010 - вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті передачі, елементи механічних 

передач, інші  

Код - 42140000-2за ДК 021-2015- Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи  

Код - 44425000-5 за ДК 021-2015 - корпуси підшипників; 

Код - 42142000-6 за ДК 021-2015 - частини зубчастих передач і приводних елементів; 

 Код - 34330000-9 за ДК 021-2015 - запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів) 

2210  

 

5000,00грн 

3000,00грн 

7500,00грн 

9300,00грн 

  

Код -29.31.1  ДК 016:2010 - Комплекти проводів до свічок запалювання та комплекти проводів інших типів, 

призначені для використання в наземних, повітряних і водних транспортних засобах  

Код -34312000-7 за ДК 021-2015 - Частини двигунів) 

2210  

 

   3000,00грн 

  

Код -17.22.1 ДК 016:2010 - Папір побутовий і туалетний та паперова продукція   (код – 39514000-81 за ДК 021-

2015 - Туалетна та кухонна білизна  (паперові рулонні рушники);  

Код - 33770000-8 за ДК 021-2015 - Папір санітарно-гігієнічного призначення) 

2210  

3000,00грн 

4000,00грн 

  

Код -22.19.3 ДК 016:2010 - Труби, трубки та шланги з вулкан. ґуми (крім вигот. з твердої ґуми)  

(код – 44167000-8за ДК 021-2015 - Трубна арматура різна; 

44165000-4  за ДК 021-2015 - Шланги, стояки та рукави) 

2210  

    2000,00грн 

    2000,00грн 

  

Код -25.72.1 ДК 016:2010 - замки та завіси 

(Код - 44520000-1за ДК 021-2015 Замки, ключі та петлі; 

код - 44523000-2 за ДК 021-2015 -Петлі, монтажна арматура та фурнітура) 

2210  

5000,00грн 

3200,00грн 

  

Код -26.51.5 ДК 016:2010   Прилади для контролювання інших фізичних характеристик 

Код -38634000-8 за ДК 021-2015 - оптичні мікроскопи; 

2210  

    2000,00грн 

  

Код - 26.51.6 ДК 016:2010 - інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випроб, інші 

Код -38540000-2 за ДК 021-2015 - випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати) 

2210  

    4000,00грн 

  

Код-23.42.1 ДК 016:2010 - Вироби санітарно-технічні керамічні 

(код-44411000-4 за ДК 021-2015 -  Санітарна техніка) 

2210 12000,00грн   

Код -23.51.1 ДК 016:2010 - цемент 

 (код – 44111000-1 за ДК 021-2015 - Будівельні матеріали) 

2210  

4000,00грн 

  

Код - 28.29.2 ДК 016:2010 - устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої 

тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки     

(Код - 35111000-5 за ДК 021-2015 -  Протипожежне обладнання) 

2210  

 

8000,00грн 

  

Код – 28.13.1 ДК 016:2010  - помпи для рідин; підіймачі рідин  

Код -42122000-0 за ДК 021-2015 - Насоси; 

Код - 42124000-4 за ДК 021-2015 -Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів) 

2210  

2200,00грн 

2000,00грн 

  

Код-28.13.2 ДК 016:2010  - Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші газові 

(код - 42123000-7  за ДК 021-2015-  Компресори). 

2210 6400,00грн   

Код -27.40.3 ДК 016:2010  - Лампи та світильники інші 

(код 31532000-4 за ДК 021-2015 – Частини до світильників та освітлювальної арматури; 

2210  

2500,00грн 

  



Код – 31531000-7 за ДК 021-2015 – лампи) 6000,00грн 

Код -25.12.1 ДК 016:2010 - двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві   

(код - 44221000-5 за ДК 021-2015- Вікна, двері та супутні вироби;) 

2210  

16000,00грн 

  

Код - 32.50.1 ДК 016:2010 - інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 

Код -33124000-5за ДК 021-2015 - Апаратура та приладдя для діагностики і рентгенодіагностики; 

Код - 33126000-9 за ДК 021-2015 - стоматологічні прилади) 

2210  

6000,00грн 

1000,00грн 

  

Код – 14.12.3 ДК 016:2010 – одяг робочий інший (код 18100000-0 ДК 021-2015 – формений одяг,спеціальний 

робочий одяг та аксесуари). 

2210     16000,00грн   

Код – 22.19.6 ДК 016:2010 –предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми(крім виготовлення з 

твердої гуми); (код 18100000-0 ДК 021-2015 – формений одяг,спеціальний робочий одяг та аксесуари). 

2210    3000,00грн   

всього  498300,00грн   

Код – 21.20.1 ДК 016:2010 - ліки  

Код - 33673000-8 за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних 

шляхів; 

  Код - 33661000-1за ДК 021-2015   Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи; 

Код -33650000-1 за ДК 021-2015 – загальні протиінфекційні засоби для системного  застосування, вакцини, 

антинеопластичні засоби та імуномодулятори; 

 Код -33640000-8 за ДК 021-2015 - лікарські засоби для лікування захворювань сечостатевої  системи та гормони; 

 Код -33693000-4 за ДК 021-2015 - Інші лікарські засоби; 

  Код -33631000-2  за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань 

  Код -33652000-5 за ДК 021-2015- Антинеопластичні засоби та імуномодулятори 

 Код -33622000-6 за ДК 021-2015  Лікарські засоби для лікування захворювань серцево-судинної системи) 

2220  

30000,00грн 

 

6000,00грн 

20000,00грн 

 

6000,00грн 

5000,00грн 

2000,00грн 

4000,00грн 

20000,00грн 

  

Код – 21.10.5 ДК 016:2010 - Провітаміни вітаміни і гормони глюкозиди, алкалоїди та антибіотики  

  Код –33661000-1 за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи;    

 Код –33662000-8за ДК 021-2015 Лікарські засоби для лікування захворювань органів чуття 

 Код –33632000-9за ДК 021-2015  - Лікарські засоби для лікування захворювань опорно-рухового апарату 

 Код –33631000-2за ДК 021-2015   - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань  

Код –33616000-1 за ДК 021-2015  - вітаміни; 

код – 33651000-8  за ДК 021-2015- Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини; 

Код – 33673000-8  за ДК 021-2015  Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних 

шляхів) 

2220  

46000,00грн 

9000,00грн 

16000,00грн 

12000,00грн 

7000,00грн 

8000,00грн 

13000,00грн 

  

  

Код -20.15.2 ДК 016:2010 - Хлорид амонію нітрити 

 (код 24312000-4за ДК 021-2015  Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; 

код 24313000-1за ДК 021-2015 – Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати;  

код –24315000-5за ДК 021-2015 - Неорганічні хімічні речовини різні;ї 

Код - 33141000-0 за ДК021:2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) 

2220  

5300,00грн 

5600,00грн 

2600,00грн 

3400,00грн 

  

Код – 20.13.2 ДК 016:2010 – елементи хімічні, н.в.і.у;кислоти та сполуки неорганічні 

(код – 24311000-7 за ДК 021-2015  - Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки ; 

код – 33621000-9 за ДК 021-2015 -  Лікарські засоби для лікування захворювань крові й органів кровотворення; 

код – 33651000-8  за ДК 021-2015- Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини  

код – 24325000-8 за ДК 021-2015 - Сіркоорганічні сполуки) 

  

3400,00грн 

3800,00грн 

4000,00грн 

4600,00грн 

  

Код -20.14.3 ДК 016:2010 – кислоти моно карбонові жирні технічні; кислоти карбовані та їх похідні (код –

24315000-5  за ДК 021-2015 – неорганічні хімічні речовини різні) 

  

5000,00грн 

  

Код -20.59.1 ДК 016:2010 Фотоплівка і фото хімікати  

(код - 24931000-9 за ДК 021-2015 -  Фотопластини ти фотоплівки) 

2220  

16000,00грн 

  

Код -22.19.7  ДК 016:2010 - Вироби з вулканізованої гуми, н.в.і.у.;гума тверда;вироби з твердої гуми 

 (код – 33141000-0за ДК 021-2015  - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) 

2220  

  36000,00грн 

  

Код - 20.60.1 ДК 016:2010 - Волокна  синтетичні 

 (код – 33141000-0за ДК 021-2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) 

2220  

6000,00грн 

  



Код - 21.10.4 ДК 016:2010 - Цукри хімічні чисті, н.в.і.у;ефіри та естери цукрів і їхні солі 

 (код –15622000-4 за ДК 021-2015- глюкоза та продукція з глюкози; фруктоза та продукція з фруктози; 

 код – 33621000-9 за ДК 021-2015 -  Лікарські засоби для лікування захворювань крові й органів кровотворення) 

2220  

4000,00грн 

4000,00грн 

  

Код  - 20.13.4 ДК 016:2010  сульфіди   

(код – 24313000-1 за ДК 021-2015 – сульфіди, сульфати;нітрити, фосфати та карбонати; 

 код –  24312000-4 за ДК 021-2015 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати) 

2220  

4200,00грн 

3300,00грн 

  

Код - 23.19.2 ДК 016:2010 - Посуд лабораторний 

(Код -33793000-5 за ДК 021-2015 -Скляний посуд лабораторного призначення ) 

2220  

10000,00грн 

  

Код - 21.20.2 ДК 016:2010 Препарати фармацевтичні інші  

(код – 33141000-0за ДК 021-2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування;  

 код - 33651000-8за ДК 021-2015  Загальні протиінфекційні засоби для системного застосування та вакцини;  

код – 33696000-5 за ДК 021-2015 - Реактиви та контрастні речовини 

2220  

26100,00грн 

9000,00грн 

16000,00грн 

  

Код -20.20.1 ДК 016:2010 - Пестициди та інші агрохімічні продукти 

 (код -33631000-2за ДК021:2015 - Лікарські засоби для лікування дерматологічних захворювань;  

 код -24455000-8  за ДК021:2015  - дезинфекційні засоби)  

2220  

75800,00грн 

70000,00грн 

  

Код - 32.50.1 ДК 016:2010 - Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 

(Код - 31682000-0 за ДК021:2015 - Електричне приладдя; 

Код - 33130000-0 за ДК021:2015 - Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади; 

Код - 33141000-0 за ДК021:2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування; 

Код - 38437000-7за ДК021:2015  - Лабораторні піпетки та приладдя до них;  

Код -38436000-0 за ДК021: 2015 - Шейкери та приладдя до них; 

Код -38423000-6  за ДК021:2015 -  Обладнання для вимірювання тиску;  

Код-33136000-2 за ДК021:2015  – обертові та абразивні інструменти; 

Код -19520000-7 за ДК021:2015 – пластмасові вироби ) 

2220  

8200,00грн 

30000,00грн 

5100,00грн 

4000,00грн 

4000,00грн 

3000,00грн 

6500,00грн 

2600,00грн 

  

Код -20.14.2 ДК 016:2010  Спирти, феноли та її похідні 

(Код -24322000-7 за ДК021:2015  Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; 

жирні промислові спирти; 

2220  

14000,00грн 

  

Код -20.14.4  ДК 016:2010  Сполуки органічні з азотною функціональною групою  

(Код -24324000-1  за ДК021:2015 - Органічні сполуки з азотною группою; 

Код – 24322000-7 за ДК021:2015  - Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; 

жирні промислові спирти; 

 Код - 33141000-0 за ДК021:2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) 

2220  

  4000,00грн 

  3000,00грн 

 

  2000,00грн 

  

Код -17.29.1 ДК 016:2010  Вироби паперові та картоні, інші 

(Код -33751000-9 за ДК021:2015 - Підгузки) 

2220  

2000,00грн 

  

Код - 08.93.1 ДК 016:2010  Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини  

Код -24312000-4за ДК021:2015 Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; 

Код -24314000-8 за ДК021:2015  Кислі солі металів різні) 

2220  

3600,00грн 

2000,00грн 

  

Код -17.22.1 ДК 016:2010 -  Папір побутовий і туалетний та паперова продукція; 

( Код -33198000-4 за ДК021:2015 - Лікарняні паперові вироби) 

2220  

7000,00грн 

  

Код -32.50.5 ДК 016:2010 вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 

(Код -33141000-0за ДК021:2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування 

Код - 33141000-0 за ДК021:2015 - Медичні матеріали нехімічні та гематологічні одноразового застосування) 

2220  

13200,00грн 

3500,00грн 

  

Код-20.59.5  ДК 016:2010 -  продукти хімічні різноманітні  

(код -33138000-6 за ДК021:2015 - матеріали для протезування зубів та припасовування зубних протезів; 

 код -24952000-2за ДК021:2015- Формувальні пасти; 

Код – 24950000-8 за ДК021:2015 – спеціалізована хімічна продукція; 

Код -14620000-3 за ДК021:2015 – сплави 

Код –33661000-1 за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи;  

 Код – 33673000-8  за ДК 021-2015  Лікарські засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних 

шляхів; 

2220  

2200,00грн 

3000,00грн 

2800,00грн 

2400,00грн 

3000,00грн 

4000,00грн 

 

  



Код – 24322000-7 за ДК 021-2015 -Спирти, феноли, фенолспирти та їх галогено-, сульфо-, нітро-, нітрозопохідні; 

жирні промислові спирти; 

Код – 33674000-5 за ДК 021-2015 - Препарати проти кашлю та застуди; 

Код – 24311000-7 за ДК 021-2015 - Хімічні елементи, неорганічні кислоти та сполуки ) 

4000,00грн 

 

3700,00грн 

3000,00грн 

Код -  20.13.3 ДК 016:2010 – солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати 

(Код –24312000-4 за ДК 021-2015  Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; 

Код –33661000-1 за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи) 

2220  

4000,00грн 

4600,00грн 

  

Код -10.62.1 ДК 016:2010- крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н.в.і.у. 

(Код – 15623000-1 за ДК 021-2015 – крохмалі; 

код –15622000-4 за ДК 021-2015- глюкоза та продукція з глюкози; фруктоза та продукція з фруктози) 

2220  

3000,00грн 

    3800,00грн 

  

Код - 21.10.2 ДК 016:2010 – лізин, глютамінова кислота та їх солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; 

фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин 

(Код –33661000-1 за ДК 021-2015 - Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи;   

 Код – 24321000-0 за ДК 021-2015 – вуглеводні) 

2220  

 

3000,00грн 

2600,00грн 

  

всього  684900,00грн   

Код -10.20.2 за ДК 016:2010 Риба оброблена чи законсервована іншим способом (код – 15240000-2 за ДК 021-

2015 –рибні консерви та інші рибні страви і пресерви) 

2230  

4523,00грн 

  

Код -10.20.1 за ДК 016:2010 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (код – 15221000-3 за ДК 021-

2015 –морожена риба) 

2230  

19000,00грн 

  

Код -10.41.5 за ДК 016:2010 Олії рафіновані (код – 15421000-5 за ДК 021-2015 – олія сонячна рафінована) 2230 15500,00грн   

Код -10.86.1 за ДК 016:2010 Продукти харчові готові гомогенізовано для дитячого та дієтичного харчування (код 

– 15884000-8 за ДК 021-2015 –дитяче  харчування «Малиш») 

2230  

66060,00грн 

  

Код - 01.13.4 за ДК 016:2010 Культури овочеві плодоносні, інші  

(код – 03221000-6-овочі (буряк, морква, цибуля) 

2230  

19850,00грн 

  

Код -10.73.1 за ДК 016:2010 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби  

(код – 15850000 - 1 за ДК 021-2015 – вироби макаронні) 

2230  

    4050,00грн 

  

Код -10.51.1 за ДК 016:2010 Молоко та вершки, рідинні, оброблені  

(код – 15511000-3 за ДК 021-2015 – молоко (пастеризоване молоко) 

2230  

32100,00грн 

  

Код - 10.83.1 за ДК 016:2010 Чай і кава оброблені  

(код – 15863000 – 5 за ДК 021-2015 – чай 

Код -15862000-8 за ДК 016:2010 – замінники кави) 

2230  

1629,00грн 

1000,00грн 

  

Код -10.61.1 за ДК 016:2010 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений   

(код – 15614000-5 за ДК 021-2015 – рис лущений) 

2230  

13800,00грн 

  

Код -10.12.2 за ДК 016:2010 М»ясо свійської птиці, заморожене 

код – 15112000-6 за ДК 021 – м»ясо свійської птиці) 

2230  

22268,00грн 

  

Код -10.51.3 за ДК 016:2010 Масло вершкове та молочні пасти  

(код – 15530000-2 за ДК 021-2015 – вершкове масло) 

2230  

40000,00грн 

 

 

 

 Код -10.81.1 за ДК 016:2010 Цукор - сирець, тросниковий і очищений тростинний чи буряковий цукор(сахароза); 

меляса  

(код – 15831000-2 за ДК 021-2015 – цукор) 

2230  

 

24400,00грн 

  

Код - 10.61.2 за ДК 016:2010 - Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші  

(код - 15612000-1 за ДК 021-2015 – Борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція (борошно) 

2230  

3240,00грн 

  

Код -01.47.2 за ДК 016:2010 Яйца у шкарлупі, свіжи 

(код – 03140000-4за ДК 021-2015 –  Продукція тваринництва та супутня продукція (яйца) 

2230  

6490,00грн 

  

Код -01.13.1 за ДК 016:2010 Овочі листкові  

(код – 03221000-6 за ДК 021-2015 – Овочі ( капуста качанна) 

2230  

20250,00грн 

  

Код -01.11.7 за ДК 016:2010 Овочеві бобові сушені  

(код- 15331000-7за ДК 016:2010 – Оброблені овочі (горох оброблений) 

2230  

2580,00грн 

  

Код - 10.84.3 за ДК 016:2010 Сіль харчова   2230    



(код –15872000-1за ДК 021-2015 – Трави та спеції (сіль) 1000,00грн 

Код -10.61.3 за ДК 016:2010 Крупи крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур  

(код – 15613000-8 за ДК 021-2015 –  Продукція із зерна зернових культур (крупа кукурузна, пшенична, вівсяна, 

ячна, пшоно, перловка,гречана) 

код – 15625000-5 за ДК 021-2015 – крупа манна; 

2230  

 

50000,00гр 

8950,00грн 

  

Код -10.39.1  за ДК 016:2010 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі  

(код – 15331000-7за ДК 021-2015 –  Оброблені овочі (томатне пюре) 

2230  

5280,00грн 

  

Код -10.84.1 за ДК 016:2010 Оцет;соуси; суміші приправ;борошно та крупка гірчичні;гірчиця готова  

(код – 15870000-7за ДК 021-2015 – Заправки та приправи (оцет ) 

2230  

2180,00грн 

  

Код -10.89.1 за ДК 016:2010 - Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти;екстракти та соки з м»яса, риби й 

водяних безхребетних  

(код – 15898000-9- за ДК 021-2015 – дріжджі) 

2230  

 

1000,00грн 

  

Код - 01.13.5 ДК 016:2010 Коренеплоди та бульби їстівні з високим  умістом крохмалю та інуліну  

(код – 03212000-0 за ДК 021-2015 – Картопля та сушені овочі) 

2230  

    30500,00грн 

  

Код -20.13.4 за ДК 016:2010 Сульфіди, сульфати, нітрати, фосфати і карбонати  

 (код – 24313000-1 за ДК 021-2015 – Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати та карбонати (сода ) 

2230  

1100,00грн 

  

Код – 10.39.2 за ДК 016:2010 – плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 

(код – 15332000-4 за ДК 021-2015 – Оброблені фрукти та горіхи (повідло, джем) 

  

4750,00грн 

  

Код -10.84.2 за ДК 016:2010 Прянощі, оброблені  

(код – 15872000-1 за ДК 021-2015 – трави та спеції (лавровий лист ) 

  

500,00грн 

  

Харчування донорів 2230 18000,00грн   

Всього 

 

 420000,00грн   

Код - 71.20.1 ДК 016:2010 Послуги щодо технічного випробування й аналізування ( код - 50411000-9 за ДК 021-

2015 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів; 

код - 85145000-7 за ДК 021-2015 - Послуги медичних лабораторій ; 

код - 85148000-8 за ДК 021-2015 - Послуги з проведення медичних аналізів; 

код -71632000-7  за ДК 021-2015   Послуги з технічних випробувань ) 

2240  

 73800,00грн 

20000,00грн 

15000,00грн 

8000,00грн 

  

Код – 65.12.2 ДК 016:2010 Послуги щодо страхування автотранспорту 

 (код – 66514000-6 за ДК 021-2015 - Послуги зі страхування вантажів та послуги з транспортного страхування  

(страхування транспортних засобів); 

( код – 66516000-0 за ДК 021-2015 - Послуги зі страхування цивільної відповідальності  (страхування цивільної 

відповідальності власників автомобільного транспорту) 

2240  

4900,00грн 

2500,00грн 

  

Код - 62.02.2 ДК 016:2010 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення  

 (код – 72261000-2 за ДК 021-2015 – Послуги з обслуговування програмного забезпечення (обслуговування 

програмного забезпечення) 

2240  

20000,00грн 

  

Код -61.10.1 ДК 016:2010 - Послуги щодо передавання даних і повідомлень 

(Код -  64210000-1   за ДК 021-2015 - послуги телефонного зв’язку та передачі даних ) 

2240  

45000,00грн 

  

Код – 38.11.2 ДК 016:2010 відходи безпечні, непридатні для вторинного використання, зібрані 

(код – 90513000-6 за ДК 021-2015  - послуги з утилізації побутових відходів) 

2240  

   4000,00грн 

  

Код - 33.13.1 ДК 016:2010 Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування  

 (Код - 50421000-2 за ДК 021-2015   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)  

2240  

26000,00грн 
  

Код  – 71.12.1 ДК 016:2010 - Послуги інженерні  

(код – 71317000-3 за ДК 021-2015  Консультаційні послуги з питань попередження та контролю небезпек; 

Код – 71300000-1 за ДК 021-2015 – послуги інженерні ) 

2240  

3500,00грн 

    2000,00грн 

  

Код -80.10.1 ДК 016:2010 Послуги щодо сторожування 

Код -79713000-5 за ДК 021-2015  Послуги з охорони об’єктів та особистої охорони; 

Код -79710000-4 за ДК 021-2015   послуги охоронні) 

2240  

    10800,00грн 

  8600,00грн 

  

 Код  –33.12.1 ДК 016:2010 - Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності  2240    



(код -50421000-2 за ДК 021-2015  - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання 

(рентгенологічного обладнання, медичного обладнання) 

 

36800,00грн 

Код -85.59.1 ДК 016:2010  Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 

(Код -80522000-9 за ДК 021-2015  - навчальні семінари; 

Код – 80510000-2 за ДК 021-2015  послуги з професійної підготовки спеціалістів; 

Код – 80400000-8 за ДК 021-2015  послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги) 

2240  

3000,00грн 

6000,00грн 

10000,00грн 

  

Код – 45.20.1  ДК 016:2010 - технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів  (Код –50531000-6 за ДК 021-2015 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

неелектричної техніки (послуги автокрану)  

2240  

 

9000,00грн 

  

Код – 86.23.1 ДК 016:2010 Послуги стоматологічні 

(код –  85111000-0  за ДК 021-2015  - послуги лікувальних закладів) 

2240  

2000,00грн 

  

 Код  – 81.29.1  ДК 016:2010 - послуги щодо очищування, інші  

код – 90923000-3 за ДК 021-2015 - послуги з дератизації ) 

2240  

2600,00грн 

  

Код – 95.11.1 ДК 016:2010 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування  

(код – 50312000-5 за ДК 021-2015 - Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання; 

код –50320000-4 за ДК 021-2015 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів 

(поточний ремонт комп’ютерного обладнання) 

2240  

   25000,00грн 

 

35000,00грн 

  

Код – 37.00.1  ДК 016-2010 -  послуги каналізаційні 

(код – 90430000-0 за ДК 021-2015 - послуги з відведення стічних вод) 

2240 5000,00грн   

всього  378500,00грн   

Код -35.30.1 ДК 016-2010  - Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води; 

(Код- 09320000-8  за ДК 021:2015 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) 

2271 230008,91грн    п.6 ст.40 Закону 

України «Про 

здійснення державних 

закупівель»  

№1197 – VII від 

10.04.2014 року (зі 

змінами) ( 20%від 

суми договору) 

Код - 35.11.1 ДК 016-2010- Енергія електрична (послуги з постачання електроенергії)  

(код –09310000-5   ДК 021:2015 - Електрична енергія) 

2273 124000,00грн    п.6 ст.40 Закону 

України «Про 

здійснення державних 

закупівель»  

№1197 – VII від 

10.04.2014 року (зі 

змінами) ( 20% від 

суми договору) 

Код – 06.20.1 ДК 016-2010 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(код – 65210000-8 за ДК 021-2015 – Розподіл газу ) 

2274 36400,00грн   

Код – 36.00.2 ДК 016-2010 - Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

(код – 65000000-3за ДК 021-2015 - Комунальні послуги) 

2272 81100,00грн   

всього  2453208,91грн   

 

 

                      Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                         Почтаренко Л.М. 


