
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ, 

ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 рік 

КЗОЗ "ЛОЗІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", код 40199749 

   
(станом на 31.01.2016 рік) 

   

 Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі Примітки 

1 2 3 4 5 6 

17.21.1 Вироби з паперу та картону 

2210 

17165 
(сімнадцять 
тисяч сто 
шістдесят 
п'ять грн) 10535 6630   

30193700-5 Коробки для паперів 

2000 (дві тисячі 
грн)       

30193800-6 Затискачі для папірців-записок 
1845 (одна 
тисяча вісімсот 
сорок п'ять грн)       

30199110-4 Копіювальний папір 
10000 (десять 
тисяч грн)       

30199230-1 Конверти 

600 (шістсот 
грн)       

30199500-5 Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів 
та подібне приладдя 2720 (дві тисячі 

сімсот двадцять 
грн)       

17.23.1 Вироби канцелярські паперові 2210 

68925 
(шістдесят 
вісім тисяч 
дев'ятсот 
двадцять 
п'ять грн)       



22820000-4 бланки       

35000 
(тридцять п"ять 
тисяч грн) 19400 10000 5600 

22810000-1 паперові чи картонні реєстраційні журнали 

8852 (вісім 
тисяч вісімсот 
п'ятдесят дві 
грн) 3552 5000 300 

22813000-2 бухгалтерські книги     

5845 (п'ять 
тисяч вісімсот 
сорок п'ять грн) 2845 3000   

22814000-9 квитанційні книжки     

1423 (одна 
тисяча 
чотириста 
двадцять три 
грн) 423 1000   

22815000-6 записники     

3254 (три тисячі 
двісті п'ятдесят 
чотири грн) 254 3000   

22816100-4 блокноти       

2169 (дві тисячі 
сто шістдесят 
дев'ять грн) 169 2000   

22830000-7 зошити       

2169 (дві тисячі 
сто шістдесят 
дев'ять грн) 169 2000   

22851000-0 швидкозшивачі     

3845 (три тисячі 
вісімсот сорок 
п'ять грн) 1845 2000   

22852000-7 Теки       

1523 (одна 
тисяча п'ятсот 
двадцять три 
грн) 523 1000   

22852100-8 Теки з файлами       
2200 (дві  тисячі 
двісті  грн) 200 2000   



22853000-4 лотки для паперів     

2645 (дві тисячі 
шістсот сорок 
п'ять грн) 645 2000   

17.12.1 
Папір газетний, папір ручного виготовлення та інший 
некрейдований папір, або картон для графічних цілей 

2210 
7107 (сім тисяч 
сто сім грн) 

      

  
      

  

26.80.1 Носії інформації 

2210 

1890 (одна 
тисяча 
вісімсот 
дев'яносто 
грн)       

30234400-2 універсальні цифрові диски   
690 (шістсот 
дев'яносто грн) 690     

30234600-4 флеш-пам'ять     

1200 (одна 
тисяча двісті 
грн) 1200     

32.99.1 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 
дошки, штемпелі для датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських машинок, 
штемпельні подушечки 

2210 

7760 (сім тисяч 
сімсот 
шістдесят грн)       

30192100-2 гумки       200 (двісті грн) 200     

30192121-5 кулькові ручки     
800 (вісімсот 
грн) 800     

30192130-1 олівці       
800 (вісімсот 
грн) 800     

30192400-5 копіювально-розмножувальне приладдя 
1000 (одна 
тисяча грн) 1000     

30192153-8 штампи       

4660 (чотири 
тисячі шістсот 
шістдесят грн) 4660     

30192133-2 точила для олівців     300 (триста грн) 300     



58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 

2210 

57870 
(п'ятдесят сім 
тисяч вісімсот 
сімдесят грн)       

22213000-6 журнали       

10070 (десять 
тисяч сімдесят 
грн) 5070 5000   

22211100-3 офіційні вісники     
40000 (сорок 
тисяч грн) 30000 10000   

22212000-9 періодичні видання     
7800 (сім тисяч 
вісімсот грн) 7800     

26.30.2 
Апаратура електрична для проводового телефонного чи 
телеграфного звязку; відеофони 2210 

5000 (п'ять 
тисяч грн) 

      

32552100-8 телефони     5000   

28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 

2210 

19775 
(дев'ятнадцять 
тисяч сімсот 
сімдесят п'ять 
грн)       

30124300-7 барабани для офісної техніки   
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

30124500-9 приладдя до сканерів   
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

30125100-2 картриджі з тонером     
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

30125120-8 тонери для фотокопіювальної техніки 

4775 (чотири 
тисячі сімсот 
сімдесят п'ять 
грн) 1775 3000   

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 2210 

638 (шістсот 
тридцять вісім 
грн)       



33721000-0 бритви        
400(чотириста 
грн) 200 200   

33721100-1 леза до бритв       

238 (двісті 
тридцять вісім 
грн) 138 100   

28.23.1 
Машини друкарські, машини для оброблення текстів і 
лічильні машини (калькулятори) 

2210 

6690 (шість 
тисяч шістсот 
дев'яносто 
грн) 

      

30141200-1 настільні калькулятори   1690 5000   

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

2210                           
3110 

118798 (сто 
вісімнадцять 
тисяч сімсот 
дев'яносто 
вісім грн)       

30237320-8 дискети   
1000 (одна 
тисяча грн) 1000     

30237460-1 комп'ютерна клавіатура   
5000 (п'ять 
тисяч грн) 1870 3130   

30237135-4 мережеві адаптери     
2000 (дві тисячі 
грн) 2000     

30237410-6 комп'ютерні миші     700 (сімсот грн) 700     

30237310-5 шрифтові картриджі для принтерів 

1500 (одна 
тисяча п'ятсот 
грн) 1500     

30237280-5 пристрої електроживлення   
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

30213400-9 центральні процесорні пристрої для персональних комп’ютерів 

59598 
(п'ятдесят 
дев'ять тисяч 
п'ятсот 
дев'яносто вісім 
грн) 15728 33870 10000 



30232100-5 принтери та плотери     
7000 (сім тисяч 
грн) 7000     

30213000-5 Персональні комп'ютери 
40000 (сорок 
тисяч грн)   40000   

31.01.1 Меблі конторські/офісні   

2210 

66435 
(шістдесят 
шість тисяч 
чотириста 
тридцять п'ять 
грн)       

39113000-7 стільці та сидіння різні   

19535 
(девятнадцять 
тисяч п'ятсот 
тридцять п'ять 
грн) 9535   10000 

39134100-1 комп'ютерні столи     

18450 
(вісімнадцять 
тисяч 
чотириста 
пятдесят грн) 8450 5000 5000 

39121100-7 письмові столи      

28450 
(двадцять вісім 
тисяч 
чотириста 
п'ятдесят грн) 18450 5000 5000 

25.99.2 Вироби з недороцінних металів, інші 

2210 

27205 
(двадцять сім 
тисяч двісті 
п'ять грн)       

30197110-0 скоби       300 (триста грн) 300     

30197120-3 кнопки       100 (сто грн) 100     

30197220-4 канцелярські скріпки 
 

  
500 (п'ятсот 
грн) 500     



30197320-5 степлери     
500 (п'ятсот 
грн) 500     

30197330-8 діроколи       
500 (п'ятсот 
грн) 500     

30197400-0 канцелярські губки     
500 (п'ятсот 
грн) 500     

30197630-1 папір для друку     

20070 
(двадцять тисяч 
сімдесят грн) 10070 5000 5000 

44423220-9 розкладні драбини 

1035 (одна 
тисяча 
тридцять пять 
грн) 1035     

44423450-0 іменні таблички 
2200 (дві  тисячі 
двісті  грн) 2200     

44423710-1 каналізаційні люки 

1500 (одна 
тисяча п'ятсот 
грн) 1500     

20.13.4 карбонати (сода технічна)   

2210 

3450 (три 
тисячі 
чотириста 
п'ятдесят грн) 

      

39822000-0 каустичні очищувачі (сода)       1450 2000   

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення       

2210 

89250 
(вісімдесят 
дев'ять тисяч 
двісті 
пятдесят грн) 

      

39831200-8 мийні засоби       56250 33000   

32.99.4 
запальнички, люльки для куріння та їхні частини; вироби 
з горючих матеріалів; паливо рідинне чи скраплене газове   

3000 (три 
тисячі грн) 

      

39225200-7 пірофорні сплави (сухий спирт)       2210   3000   

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення 2210 
14464 
(чотирнадцять       



39813000-4 абразивні пасти та порошки для чищення       

тисяч 
чотириста 
шістдесят 
чотири грн) 

9464 5000   

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші 

2210                       
2220 

6150 (шість  
тисяч сто 
п'ятдесят грн) 

      

19640000-4 поліетиленові мішки та пакети для сміття   2845 1305   

33972000-4 мішки для моргів 
  2000   

14.19.2 
Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з 
текстильного полотна,крім трикотажних 

2210 
1000 (одна 
тисяча грн) 

      

18141000-9 Робочі рукавиці       1000   

13.95.1 Матеріали неткані текстильні 

2210 

5608 (п'ять 
тисяч шістсот 
вісім грн) 

      

19270000-9 неткані матеріали (нетканка, пакля) 338 5270   

25.73.1 Інструменти ручні сільськогосподарські 

2210 

4548 (чотири 
тисячі п'ятсот 
сорок вісім 
грн)       

44514100-7 руків'я інструментів (швабри, черенки) 
 

1183 (одна 
тисяча сто 
вісімдесят три 
грн) 1183     

44511120-2 совкові лопати     

1300 (одна 
тисяча триста 
грн) 400 900   

44511340-0 граблі       

825 (вісімсот 
двадцять п'ять 
грн)   825   

44511400-9 сокири       
400 (чотириста 
грн) 200 200   

44511500-0 ручні пилки     
750 (сімсот 
п'ятдесят грн) 245 505   



44511510-3 полотна для ручних пилок   
90 (дев'яносто 
грн)   90   

25.73.3 Інструменти ручні інші 
 

2210 

1603 (одна 
тисяча шістсот 
три грн)       

44512300-5 молотки       
80 (вісімдесят 
грн)   80   

44512500-7 гайкові ключі     
540 (п'ятсот 
сорок грн) 514 26   

44512800-0 викрутки       

523 (пятсот 
двадцять три 
грн) 500 23   

44512910-4 свердла       
460(чриста 
шістдесят грн)   460   

27.33.1 пристрої електромонтажні 

2210 

7310 (сім тисяч 
триста десять 
грн)       

31224100-3 вилки та розетки 

3261 (три тисячі 
двісті шістдесят 
одна грн) 2261 1000   

31224300-5 з'єднувальні коробки 

329 (триста 
двадцять 
дев'ять грн) 329     

31224400-6 з'єднувальні кабелі 

1350 (одна 
тисяча триста 
п'ятдесят грн) 350 1000   

31224810-3 подовжувальні кабелі 
750 (сімсот 
п'ятдесят грн) 750     

31214140-2 вимикачі світла 

1620 (одна 
тисяча шістсот 
двадцять грн) 507 1113   



22.23.1 
вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви 
на підлогу, тверді, не пластикові 

2210 

199950 (сто 
дев'яносто 
дев'ять тисяч 
дев'ятсот  
п'ятдесят  грн)       

44112230-9 лінолеум 

42560 (сорок 
дві тисячі 
п'ятсот 
шістдесят грн) 4560 33000 5000 

44112500-3 покрівельні матеріали 
7140 (сім тисяч 
сто сорок грн) 1637 503 5000 

44172000-6 Листи (будівельні)(гіпсокартон) 
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

39515400-9 Жалюзі       
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

39525500-3 Москітні сітки 
4000 (чотири 
тисячі грн)   4000   

44221100-6 вікна       

117250 (сто 
сімнадцять 
тисяч двісті 
п'ятдесят грн) 59874 57376   

44221200-7 двері       

25000 
(двадцять п'ять 
тисяч) 15000 10000   

28.14.1 
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, 
резервуарів, цистерн і подібних виробів 

2210 

19726 
(дев'ятнадцять 
тисяч сімсот 
двадцять 
шість грн)       

42131400-0 Крани та вентилі до санітарно-технічного обладнання 

13726 
(тринадцять 
тисяч сімсот 
двадцять шість 
грн) 2197 11529   



42132200-5 Частини кранів (кранбукса) 
1000 (одна 
тисяча грн)   1000   

44411100-5 водопровідні крани     
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні 

2210 

9870 (дев'ять 
тисяч вісімсот 
сімдесят грн)       

44411300-7 умивальники     

4995 (чотири 
тисячі дев'ятсот 
дев'яносто 
п'ять грн) 4745 250   

44411740-3 унітази       

3150 (три тисячі 
сто п'ятдесят 
грн) 3000 150   

44411750-6 зливні бачки     

1725 (одна 
тисяча сімсот 
двадцять п'ять 
грн) 704 1021   

23.91.1 Вироби абразивні     

2210 
1000 (одна 
тисяча грн) 

      

14811000-9 
жорнові камені, точильні камені та круги (круг шліфувальний, 
круг по металу відрізний) 338 662   

22.21.2 Трубки, труби, шланги та фітинги пластмасові       

2210        
2220 

59540 
(п'ятдесят 
дев'ять тисяч 
п'ятсот сорок 
грн)       

44163130-0 каналізаційні труби 

16605 
(шістнадцять 
тисяч шістсот 
п'ять грн) 3000 3605 10000 

44163230-1 з'єднувачі труб 
3070 (три тисячі 
сімдесят грн)   3070   



44163140-3 паропровідні та водопровідні труби 

6985 (шість 
тисяч дев'ятсот 
вісімдесят п'ять 
грн) 690 6295   

44167100-9 муфти 700 (сімсот грн)   700   

44167200-0 ремонтні хомути та манжети 
180 (сто 
вісімдесят грн)   180   

44167300-1 коліна, трійники та арматура до труб 
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

33141200-2 катетери 
10000 (десять 
тисяч грн)   10000   

33141641-5 зонди 
5000 (п"ять 
тисяч грн)   5000   

33141220-8 канюлі 
10000 (десять 
тисяч грн)   10000   

33697100-3 приладдя для клізьм 
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

25.72.1 Замки та завіси 
  

2210 

13842 
(тринадцять 
тисяч вісімсот 
сорок дві грн)       

44521100-9 врізні замки     

2495 (дві тисячі 
чотириста 
дев'яносто 
п'ять грн)   1495 1000 

44521110-2 дверні замки     

6560 (шість 
тисяч п'ятсот 
шістдесят грн) 2028 3532 1000 

44521210-3 навісні замки      
780 (сімсот 
вісімдесят грн)   780   

44522400-9 частини врізних замків   

1687 (одна 
тисяча шістсот 
вісімдесят сім 
грн) 845 842   



44523100-3 петлі       
220 (двісті 
двадцять грн)   220   

44523300-5 фурнітура     
2100 (дві тисячі 
сто грн)     2100 

25.99.1 Вироби  для ванн та кухні, металеві 
   

2210 
7800 (сім тисяч 
вісімсот грн) 

      

39221000-7 кухонне приладдя, посуд (відра емальовані, каструлі) 2028 3072 2700 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги і пружини 

2210 

3260 (три 
тисячі двісті 
шістдесят грн)       

44315100-2 Зварювальне приладдя 
750 (сімсот 
п'ятдесят грн)   750   

44315200-3 Зварювальні матеріали 
1380 (одна 
тисяча триста 
вісімдесят грн)   1380   

44192200-4 Цвяхи       
130 (сто 
тридцять грн)   130   

4431100-3 металеві троси 
1000 (одна 
тисяча грн) 1000     

27.51.2 Прилади електричні побутові інші, н.в.і.у. 

2210                              
3110 

101190 (сто 
одна тисяча 
сто дев'яносто 
грн)       

39711440-5 електричні плити     

1850 (одна 
тисяча вісімсот 
п'ятдесят грн)     1850 

39711430-2 конфорки     

9640 (дев'ять 
тисяч шістсот 
сорок грн) 4394   5246 

39722200-1 частини кухонних плит 
3000 (три тисячі 
грн)     3000 

39713500-8 електричні праски     

1700 (одна 
тисяча сімсот 
грн) 197   1503 



39715100-8 

проточні чи акумуляційні водонагрівачі та занурювальні 
електричні нагрівачі 40000 (сорок 

тисяч грн)   13200 26800 

39711000-9 

Електричні побутові прилади для обробки продуктів 

харчування  
45000 (сорок 
п'ять тисяч грн)   45000   

26.51.6 
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та 
випробувальні, інші 

2210 

2400 (дві 
тисячі 
чотириста грн) 

      

38421000-2 прилади для вимірювання витрати рідин і газів 400 2000   

27.32.1 
Проводи та кабелі електронні й електричні, 
інші(ізольовані) 

2210 

2201 (дві 
тисячі двісті 
одна грн) 

      

44318000-2 електричні проводи     1690 511   

27.40.4 Частини ламп та освітлювального устатковання 

2210 

22360 
(двадцять дві 
тисячі триста 
шістдесят грн)       

31532400-8 патрони 

216 (двісті 
шістнадцять 
грн) 216     

31532500-9 стартери 

764 (сімсот 
шістдесят 
чотири грн) 764     

31532920-9 лампи розжарювання та люмінісцентні лампи 

21380 
(двадцять одна 
тисяча триста 
вісімдесят грн) 710 10670 10000 

27.40.2 Лампи та світильники   

2210 

10850 (десять 
тисяч вісімсот 
пятдесят грн)       

31527210-7 ліхтарі 
3000 (три тисячі 
грн)   3000   



31527300-9 побутові освітлювальні прилади 

2850 (дві тисячі 
вісімсот 
п'ятдесят грн) 2535 315   

31524200-7 настінна освітлювальна арматура 
5000 (п'ять 
тисяч грн) 1690 3310   

32.30.1 Вироби спортивні       2210 
900 (дев'ятсот 
грн) 

      

37413120-3 риболовна волосінь       338 562   

32.91.1 Мітли та щітки     

2210 

5270 (п'ять 
тисяч двісті 
сімдесят грн)       

39224100-9 мітли       

1140 (одна 
тисяча сто 
сорок грн) 845 295   

39224200-0 щітки       
2100 (дві тисячі 
сто грн) 1000 1100   

39224310-4 туалетні йоршики     
450 (чотириста 
п'ятдесят грн)   450   

39224320-7 губки       
350 (триста 
п'ятдесят грн)   350   

39224340-3 відра для сміття     
980 (дев'ятсот 
вісімдесят грн)   980   

39224350-6 совки       
250 (двісті 
п'ятдесят грн)   250   

25.94.1 Вироби кріпильні та гвинтонарізні 

2210 

1012 (одна 
тисяча 
дванадцять 
грн)       

44531100-2 шурупи       
25 (двадцять 
п'ять грн)   25   

44531300-4 саморізи       
740 (сімсот 
сорок грн)   740   

44531400-5 болти       
212 (двісті 
дванадцять грн)   212   



44531600-7 гайки       
35 (тридцять 
п'ять грн)   35   

13.10.8 Пряжа та нитки текстильні   

2210 200 (двісті грн) 

      

19435100-5 швейні нитки та пряжа з натуральних волокон (швейні нитки) 169 31   

22.11.1 Шини нові     

2210 

41964 (сорок 
одна тисяча 
дев'ятсот 
шістдесят 
чотири грн) 

      

34351100-3 автомобільні шини 24520   17444 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 2210 872250       

20.59.4 
Засоби змащювальні, присадки; речовини антифризні 
готові (автомасло) 

2210 

18140 
(вісімнадцять 
тисяч сто 
сорок грн) 

      

09211000-1 мастильні оливи та мастильні матеріали 10000   2000 

19.20.3 
Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім 
природного газу 

2210 

159924 (сто 
п'ятдесят 
дев'ять тисяч 
дев'ятсот 
двадцять 
чотири грн) 

      

09122110-4 пропан скраплений     159924     

29.32.3 
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, 
н.в.і.у. 

2210                 
3110 

120935 (сто 
двадцять 
тисяч 
дев'ятсот 
тридцять п'ять 
грн)       

34321100-4 Осі 

25556 
(двадцять п'ять 
тисяч п'ятсот 
п'ятдесят шість 
грн) 15556   10000 

34321200-5 коробки передач 
10000 (десять 
тисяч грн)   10000   



34322100-1 гальмівне обладнання 

9049 (дев'ять 
тисяч сорок 
дев'ять грн 4549 4500   

34322200-2 дискові гальма 

1800 (одна 
тисяча вісімсот 
грн)   1800   

34322300-3 гальмові накладки 

1200 (одна 
тисяча двісті 
грн)   1200   

34322400-4 гальмові колодки (дискові) 
1000 (одна 
тисяча грн)   1000   

34322500-5 гальмові колодки (барабанні) 

1500 (одна 
тисяча п'ятсот 
грн)   1500   

34324000-4 Колеса,частини та приладдя до них 

10380 (десять 
тисяч триста 
вісімдесят грн) 4366 6014   

34325200-3 вихлопні труби 
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

34325100-2 глушники  

6859 (шість 
тисяч вісімсот 
п'ятдесят 
дев'ять грн) 1859 3000 2000 

34326100-9 муфти зчеплення та супутні деталі 

13000 
(тринадцять 
тисяч грн) 

3000 

8000 2000 

34326200-0 Домкрати     

2049 (дві тисячі 
сорок дев'ять 
грн) 

2049 

    

34327200-7 кермові колонки та механізми 

27542 
(двадцять сім 
тисяч п'ятсот 
сорок дві грн) 5042 20500 2000 



34330000-9 
запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів 
та легкових автомобілів 

6000 (шість 
тисяч грн)   6000   

27.20.2 
Акумулятори електричні та частини до них (акумулятори 
свинцеві для запуску поршневих двигунів) 

2210 

14549 
(чотирнадцять 
тисяч п'ятсот 
сорок дев'ять 
грн) 

      

31431000-6 свинцево-кислотні акумуляторні батареї 4549 8000 2000 

29.31.2 

Устаткування електричне, інше, до моторних 
транспортних засобів та його частини (стартер, 
хрестовина) 

2210 

12587 
(дванадцять 
тисяч п'ятсот 
вісімдесят сім 
грн) 

      

31612200-1 стартери 2587 8000 2000 

13.92.1 Вироби текстині готові для домашнього господарства 

2210 

47480 (сорок 
сім тисяч 
чотириста 
вісімдесят грн)       

39512100-5 простирадла     

12000 
(дванадцять 
тисяч грн) 3887   8113 

39512200-6 підодіяльники     
10000 (десять 
тисяч грн)   10000   

39512500-9 наволочки     
2000 (дві тисячі 
грн)     2000 

39518100-7 штори для операційної зали   
4100 (чотири 
тисячі сто грн) 3100   1000 

39518200-8 простирадла для операційної зали 
4000 (чотири 
тисячі грн)   3991 9 

39561200-4 ажурні тканини 
5000 (п'ять 
тисяч грн)   5000   

39514100-9 рушники       
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   



39514200-0 кухонні рушники     
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

39514300-1 паперові рулонні рушники   
500 (п'ятсот 
грн)   500   

39514500-3 рушники для обличчя   
2000 (дві тисячі 
грн)   2000   

39143113-1 домашній текстиль     3880 3380 500   

14.14.1 Білизна спідня, трикотажна 

2210 

8000 (вісім 
тисяч грн)       

18318200-3 халати       
4000 (чотири 
тисячі грн)     4000 

18318300-4 піжами       
4000 (чотири 
тисячі грн)     4000 

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція 

2210 

8070 (вісім 
тисяч сімдесят 
грн) 

      

33763000-6 паперові рушники для рук 
5070 3000   

31.03.1 матраци       

2210 

23449 
(двадцять три 
тисячі 
чотириста 
сорок дев'ять 
грн)       

39143112-4 матраци     

  

10449 (десять 
тисяч 
чотириста 
сорок дев'ять 
грн) 7394 3055   

39143111-7 каркаси для ліжок   
  10000 (десять 

тисяч грн) 5000   5000 

39143115-5 клейонки   
  3000 (три тисячі 

грн) 3000     

08.11.3 крейда та некальцинований доломіт 

2210 

1200 (одна 
тисяча двісті 
грн) 

      

44922100-0 крейда         1200   

16.21.1 Фанера,плити та панелі 2210 
4000 (чотири 
тисячі грн)       



44191200-7 шарувата деревина   
 

240 (двісті 
сорок грн)   240   

44191500-0 пресована деревина     

1900(одна 
тисяча 
дев'ятсот грн)   787 1113 

44191300-8 деревностружкові плити   

1060 (одна 
тисяча 
шістдесят грн)   1060   

44191100-6 фанера       
800 (вісімсот 
грн)   800   

17.24.1 Шпалери 

2210 

18740 
(вісімнадцять 
тисяч сімсот 
сорок грн) 

      

39191100-8 Шпалери         6740 12000 

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів 

2210 

25000 
(двадцять 
п'ять тисяч 
грн)       

44111400-5 фарби та шпалери 

24000 
(двадцять 
чотири тисячі 
грн) 5000 13000 6000 

44832100-2 Розчинники лаків і фарб 
1000 (одна 
тисяча)   1000   

23.51.1 цемент       

2210 

2500 (дві 
тисячі п'ятсот 
грн) 

      

44111200-3 цемент     2500 

23.31.1  плитка та плити керамічні 

2210 

5000 (п'ять 
тисяч грн)       

44111300-4 керамічні вироби 
2500 (дві тисячі 
п'ятсот грн)     2500 

44111700-8 кахель 
2500 (дві тисячі 
п'ятсот грн)     2500 



23.64.1 Розчини будівельні 

2210 

7500 (сім тисяч 
п'ятсот грн)       

44111800-9 розчини (будівельні) 
5200 (п'ять 
тисяч двісті грн) 3670 1423 107 

44831200-6 шпаклівки       
2300 (дві тисячі 
триста грн)  2300     

19.20.4 Продукти нафтоперероблення інші 
 

2210 
3000 (три 
тисячі грн) 

      

44113610-4 Матеріали для будівництва доріг (бітум)   3000   

20.52.1 Клеї  

2210 
4000 (чотири 
тисячі грн) 

      

24910000-6 Клеї    2385 1615 

    2210   1530900 540000 210000 

17.12.2 
серветки паперові туалетні,серветки для 
обличчя,рушники, скатертини серветки, целюлозна вата й 
полотна з целюлозних волокон 

2220 

121000 (сто 
двадцять одна 
тисяча грн) 

  121000   

33141112-8 пластирі 
5000 (п"ять 
тисяч грн)       

33141113-4 бинти 
57000 
(п"ятдесят сім 
тисяч грн) 

      

33141114-2 медична марля 

24000 
(двадцять 
чотири тисячі 
грн) 

      

33141115-9 вата медична 
35000 
(тридцять п"ять 
тисяч грн)       

22.19.7 
Вироби з вулканізованої гуми,н.в.і.у.; гума тверда;вироби з 
твердої гуми 

2210             
2220 

144000 (сто 
сорок чотири   143900   



44425200-7 гумові прокладки     

тисячі грн) 

100     

33141420-0 хірургічні рукавички 
      

32.50.1 інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 

  

199900 (сто 
дев"яносто 
дев"ять тисяч  
дев"ятсот грн) 

  199900   

33141128-3 голки для накладання швів  

  

4900 (чотри 
тисячі 
дев"ятсот грн) 

      

33141411-4 скарифікатори 

  

25000 
(двадцять п"ять 
тисяч грн) 

      

33141310-6 шприци 

  

170000 (сто 
сімдесят тисяч 
грн) 

      

20.14.7 
Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (спирт 
етиловий) 

2220 

105500 (сто 
п"ять тисяч 
п"ятсот грн) 

  105500   

24322000-7 спирт 
      

21.20.1 ліки 

2220 

190000 (сто 
дев"яносто 
тисяч грн) 

  190000   

33674000-5 препарати проти кашдю та застуди 
100000 (сто 
тисяч грн) 

      

33632100-0 протизапальні та протиревматичні засоби  
90000 
(дев"яносто 
тисяч грн)       

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

2220 

121000 (сто 
двадцять одна 
тисяча грн) 

  121000   



33194100-7 прилади та інструменти для вливання розчинів 
71000 (сімдесят 
одна тисяча 
грн) 

      

33141613-0 пакети для забору крові 
50000 
(п"ятдесят 
тисяч грн)       

20.14.5 
Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; 
гетероциклічні сполуки, н. в. і. у.(новокаїн та хлоргексан) 

2220 

198000 (сто 
дев"яносто 
вісім грн) 

  198000   

33661200-3 анальгетичні засоби  
      

21.10.2 
Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди 
амонію четвертинні; фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й 
солі з цих речовин 

2220 

179900 (сто 
сімдесят 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн) 

  179900   

33652000-5 антинеопластичні засоби та імуномодулятори 
60000 
(шістдесят 
тисяч грн)       

33620000-2 
Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів 
кровотворення та захворювань серцево-судинної системи  

119900 (сто 
дев"ятнадцять 
тисяч грн) 

      

21.10.3 

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-
атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 
фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди 

2220 

199900 (сто 
дев'яносто 
дев'ять тисяч 
дев'ятсот грн)   199900   

33693000-4 інші лікарські засоби 
      

20.14.1 Вуглеводні та їхні похідні 

2220 

189900 (сто 
вісімдесят 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн)   189900   



33610000-9 
лікарські засоби для лікування захворювань  шлунково 
кишкового тракту 

90000 
(дев"яносто 
тисяч грн) 

      

33691100-1 протипротозойні засоби 

99900 
(дев"яносто 
дев"ять тисяч 
грн) 

      

20.13.5 Солі інших металів 

2220 

195400 (сто 
дев"яносто 
п"ять тисяч 
чотриста грн) 

  195400   

33692500-2 розчини для інєкцій 
      

21.10.6 
Екстракти залоз чи інших органів або їхніх секретів (продуктів 
їхньої секреції), органотерапевтичної призначеності ( вакцини 
та сироватки0 

2220 

199900 (сто 
дев"яносто 
дев"ять тисяч 
грн) 

  199900   

33651600-4 вакцини  

99900 
(дев"яносто 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн)       

33698100-0 культури мікроорганізмів 
100000 (сто 
тисяч грн)       

21.10.5 
Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики 

2220 

174100 (сто 
сімдесят 
чотири тисячі 
сто грн) 

  174100   

3361600-1 Вітаміни 

64100 
(шістдесят 
чотири тисячі 
сто грн) 

      

33615100-5 Інсуліни 
110000 (сто 
десять тисяч 
грн)       



20.14.4 Сполуки органічні з азотною функційною групою       

2220 

70000 
(сімдесят 
тисяч грн) 

  70000   

33661000-1 Для лікувань захворювань нервової системи 
      

17.12.1 
Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший 
некрейдований папір, або картон для графічних 
цілей(бумага ЕКГ) 

2220 

10107 (десять 
тисяч сто сім 
грн) 

  3000   

22991000-3 газетний папір     1107 6000   

22993000-7 фоточутливі, термочутливі та термографічні папір та картон 
      

32.50.5 
Вироби медичної та хірургічної призначеності, 
інші(одноразові набори медичного призначення) 

2220 

145400 (сто 
сорок п"ять 
тисяч 
чотириста грн) 

  145400   

33199000-1 одяг для медичного персоналу       
20400 
(двадцять тисяч  
чотриста грн) 

      

33199000-1 маски 
11000 
(одинадцять 
тисяч грн) 

      

33694000-1 діагностичні засоби (гель для узі)       
15000 
(п"ятнадцять 
тисяч грн) 

      

33138000-6 
матеріалт для протезування зубів та пломбування зубних 
протезів 

40000 (сорок 
тисяч грн)       

33135000-5 ортодонтичні пристрої 

59000 
(п"ятдесят 
дев"ять тисяч 
грн) 

      

20.11.1 Гази промислові (кисень в балонах) 
2220 

50000 
(п"ятдесят   50000   



24111900-4 кисень 
тисяч грн) 

      

20.13.6 
Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. 
у.(пероксид водню, формалін) 

2220 

11000 
(одинадцять 
тисяч грн) 

  11000   

33631600-8 антисептичні та дезинфекційні засоби 
      

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (діагностичні реактиви) 

2220 

199800 (сто 
дев"яносто 
дев"ять тисяч 
грн) 

  199800   

33159000-9 системи для клінічних хімічних аналізів       

99900 
(дев"яносто 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн) 

      

33696500-0 лабораторні реактиви 

99900 
(дев"яносто 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн)       

23.19.2 
Скло технічне та інше скло (посуд лабораторний, 
предметне скло) 

2220 

26000 
(двадцять 
шість тисяч 
грн) 

  26000   

33192500-7 пробірки 
4000 (чотири 
тисячі грн) 

      

33793000-5 скляний посуд лабораторного призначення        
10000 (десять 
тисяч грн) 

      

3954000-2 набори для забору біологічних речовин       
12000 
(дванадцять 
тисяч грн) 

      



20.59.5 
Реагенти діагностичні або лабораторні багатоскладові, 
зокрема папір, просочений чи покритий діагностичними 
чи лабораторними реагентами 

2220 

38000 
(тридцять 
вісім тисяч 
грн)   38000   

33124131-2 індикаторні смужки 
18000 
(вісмнадцять 
тисяч грн)       

33124110-9 діагностичні системи 
20000 
(двадцять тисяч 
грн)       

23.52.2 гіпс 

2220 

2000 (дві 
тисячі грн)   2000   

44921100-3 гіпс       

20.20.1 Засоби дезінфекційні 

2220 

199900 (сто 
дев"яносто 
дев"ять тисяч 
дев"ятсот грн) 

  199900   

33631600-8 антисептичні та дезинфекційні засоби 
      

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне  

2220       
2210 

26000 
(двадцять 
шість тисяч 
грн) 

  24000 2000 

14121210-0  Вапно у порошку  
      

20.59.1 
Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 
фотохімікати та фотографічні незмішані речовини  

2220 

199900 (сто 
дев"яносто 
дев"ять тисяч 
грн) 

  199900   

24931000-9 фотопластини та фотоплівки 
182000 (сто 
вісмдесят дві 
тисячі грн)       

24931230-0 проявники для ретгенплівок 
12000 
(дванадцять 
тисяч грн)       



24931240-3 фіксажі для рентгенплівок 
5900 (п"ять 
тисяч дев"ятсот 
грн)       

22.19.5 Тканини прогумовані 

2220 

14000 
(чотирнадцять 
тисяч грн) 

  14000   

33682000-4 гумові покриття (клейонка) 
      

20.60.12 волокна синтетичні(матеріал шовний поліамідний) 

2220 

31000 
(тридцять 
тисяч грн)   31000   

33141121-4 хірургічні шовні матеріали 
25000 
(двадцять п"ять 
тисяч грн)       

33141126-9 лігатури 
5000 (п"ять 
тисяч грн) 

      

33914100-1 шовний матеріал для накладання швів після розтину 
1000 (одна 
тисяча грн) 

      

    
2220 

    3238400   

10.11.1 М'ясо свіже та заморожене   

2230 

25000 
(двадцять п'ять 
тисяч  грн) 

      

15111100-0 

М'ясо великої рогатої худоби родини бикових 

(яловичина)       

10.12.1 М'ясо та харчові субпродукти свійської птиці         
120000 (сто 
двадцять тисяч  
грн) 

      

151121130-

6 М'ясо свійської птиці 2230       

10.13.1 Мясопродукти     

2230 

30000 
(тридцять тисяч 
грн) 

      

15131620-7 Яловичий фарш           

15131120-2 Ковбасні вироби           

15131300-8 Вироби з печінки           



10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена 

2230 

40300 (сорок 
тисяч триста 
грн) 

      

15221000-3 Морожена риба       

01.47.2 Яйця птиць     

2230 

53600 
(п'ятдесят три 
тисячі шістсот  
грн) 

      

03142500-3 Продукція тваринництва (яйця)       

10.73.1 Вироби макаронні       

2230 

20000 
(двадцять  
тисяч грн) 

      

15850000-1 Макаронні вироби       

10.61.3 Крупи       

2230 

68000 
(шістдесят вісім 
тисяч грн) 

      

15625000-5 Манна крупа       

15613000-8 Продукція із зерна зернових культур (крупи)       

10.61.1 

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або 

лущений чи дроблений 

2230 
10000 (десять 
тисяч грн) 

      

15614000-5 Рис оброблений       

10.41.2 Олія та жири очищені   

2230 
45000 (сорок 
п'ять тисяч грн) 

      

15421000-5 Рафіновані олії       

10.51.3 Масло вершкове     

2230 

60000 
(шістдесят 
тисяч грн) 

      

15530000-2 Вершкове масло       

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир 

2230 

14700 
(чотирнадцять 
тисяч сімсот 
грн) 

      

15542000-9 Свіжий сир        

15544000-3 Твердий сир       

10.61.2 Борошно зернових та овочевих культур 

2230 
7000 (сім тисяч 
грн) 

      

15612130-1 

Борошно зернових та овочевих культур і супутня 

продукція (борошно загального призначення)       



10.81.1 Цукор       

2230 
70000 (сімдесят 
тисяч грн) 

      

15831200-4 Цукор       

10.84.3 Сіль       

2230 
4000 (чотири 
тисячі грн) 

      

15872400-5 Трави та спеції (сіль, перець, спеції)       

10.84.2 Прянощі, оброблені     

2230 
1000 (одна 
тисяча  грн) 

      

15872100-2 перець       

15872200-3 спеції             

10.39.1 Продукти готові та консерви овочеві 

2230 

25000 
(двадцять п'ять 
тисяч грн) 

      

15331000-7 Оброблені овочі (консервовані овочі, томатна паста)       

15331460-9 овочеві консерви           

01.13.3 Культури овочеві     

2230 

150000 (сто 
п'ятдесят тисяч 
грн) 

      

03221111-7 Буряк       

03221112-4 Морква 
  

        

03221113-1 Цибуля       

03221270-9 Огірки       

03221240-0 Помідори           

03221210-1 Квасоля       

03221410-3 Капуста качанна           

01.13.5 Картопля      

2230 

91200 
(дев'яносто 
одна тисяча 
двісті грн) 

      

03212100-1 Картопля       

01.11.7 Овочі бобові сушені   

2230 

8800 (вісім 
тисяч вісімсот 
грн) 

      

03212213-6 горох сушений       

01.24.1 Яблука       2230 10000 (десять       



03222321-9 яблука тисяч грн)       

10.32.1 Соки фруктові та овочеві   

2230 

20000 
(двадцять тисяч 
грн) 

      

15322000-1 Овочеві соки       

15321000-4 Фруктові соки       

10.83.1 Чай і кава, оброблені   

2230 

26000 
(двадцять  
шість тисяч грн) 

      

15861000-1 Кава       

15863000-5 Чай       

10.82.1 Какао-порошок     

2230 
500 (п'ятсот 
грн) 

      

15841300-8 какао-порошок непідсоложений       

10.84.1 

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка 

гірчичні; гірчиця готова 

2230 
2200 (дві  тисячі 
двісті  грн) 

      

15871100-5 Оцет та замінники оцту       

15871250-1 гірчиця       

10.71.1 Вироби хлібобулочні,тістечка та здобні хлібобулочні вироби 

2230 

170000 (сто 
сімдесят тисяч 
грн) 

      

15811100-7 Хліб       

10.72.1 Вироби сухарні,печиво   

2230 

15000 
(п'ятнадцять 
тисяч грн) 

      

15821200-1 Солодке печиво       

10.51.1 Молоко рідке та вершки   

2230 

120000 (сто 
двадцять тисяч 
грн) 

      

15511000-3 Молоко             

15512000-0 Вершки             

10.86.1 

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та 

дієтичного харчування 

2230 

60000 
(шістдесят 
тисяч грн) 

      

15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування       

10.86.1 Продукти дитячого та дієтичного харчування 

2230 

18000 
(вісімнадцять 
тисяч  грн) 

      

15884000-8 Продукти дитячого харчування       

10.39.2 Плоди і горіхи, оброблені та законсервовані 

2230 

20000 
(двадцять тисяч 
грн) 

      

15332410-1 сухофрукти       



    2230         

33.13.1 
Ремонтування та технічне обслуговування електронного і 
оптичного устатковання 

  

195500 (сто 
дев"яносто 
п"ять тисяч 
п"ятсот грн) 145500 50000   

50421200-4 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
рентгенологічного обладнання 

  

65000 
(шістьдесят  
п"ять тисяч грн)       

50422000-9 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування хірургічного 
обладнання 

30000 
(тридцять тисяч 
грн)       

50411000-9 
послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних 
приладів (лічильники води, електроенергії) 

  

29000 
(двадцять 
дев"ять тисяч 
грн)       

50412000-6 
послуги з ремонту і технічного обслуговування 
випробувальних приладів  

  

36000 
(тридцять шість 
тисяч грн) 

      

50413000-4 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування приладів 
виявляння газу 

2240 

20500 
(двадцять тисяч 
п"ятсот грн) 

      

50413200-5 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання 

15000 
(п"ятнадцять 
тисяч грн) 

      

33.14.1 
Ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електричного устатковання 

2240 

31000 
(тридцять 
одна тисяча 
грн) 

      

50532400-7 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
електророзподільного обладнання 4000 27000   

61.10.1 Послуги щодо передавання данних і повідомлень       

2240 

105200 (сто 
п'ять тисяч 
двісті грн) 100200 5000   



64211100-9 Послуги міського телефонного зв’язку 

52600 
(п'ятдесят дві 
тисячі шістсот 
грн)       

64211200-0 Послуги міжміського телефонного зв’язку 

52600 
(п'ятдесят дві 
тисячі шістсот 
грн)       

61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами   

  

30000 
(тридцять 
тисяч  грн) 

10000 20000   

72411000-4 постачальники Інтернет послуг 
      

95.11.1 Ремонтування компютерів і периферійного устатковання 

2240 

27800 
(двадцять сім 
тисяч вісімсот 
грн) 

7800 20000   

72611000-6 послуги технічного обслуговування компютерів 
      

74.20.1 Послуги консультаційні щодо охорони довкілля 

2240 
3000 (три 
тисячі грн) 

3000     

90713000-8 консультаційні послуги з питань охорони довкілля 
      

74.90.1 
послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та 
консультаційні, н.в.і.у.  

2240 

42700 (сорок 
дві тисячі 
сімсот грн) 

7700 35000   

71312000-8 
консультаційні послуги з питань проектування будівель і 
споруд 

      

41.00.3 
нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні 
ремонти 

2240 

64000 
(шістьдесят 
чотири тисячі 
грн)  

12000 52000   

71315000-9 Будівельні послуги 

      

71.20.1 
Послуги щодо технічного випробування та 
аналізування  

      

2240 

137000 (сто 
тридцять сім 
тисяч грн) 

29000 8000 100000 

71610000-7 послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти              



80.30.1 Послуги повязані з розслідуванням (охорона аптеки) 

2240 
42000 (сорок 
дві тисячі грн) 

      

79711000-1 
послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з 
пристроїв охоронної сигналізації  

42000     

84.30.1 
Послуги у сфері обов'язкового соціального 
страхування 

      

2240 

22500 
(двадцять дві 
тисячі п'ятсот 
грн) 

      

75300000-9 послуги у сфері обов'язкового соціального страхування 

17500 5000   

86.23.1 Стоматологічні послуги (виготовлення стомат.протезів) 

2240 

90000 
(дев"яносто 
тисяч грн) 

      

85131000-6 Стоматологічні послуги (виготовлення стомат.протезів) 
40000 50000   

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я людини інші    РСЕС 

2240 

85000 
(вісімдесят 
п'ять тисяч 
грн) 

      

71900000-7 лабораторні послуги( РСЕС) 
85000     

62.02.2 
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення 

2240 

25300 
(двадцять 
п'ять тисяч 
триста грн) 

      

72268000-1 послуги з постачання програмного забезпечення 

25300     

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів   

2240 

15000 
(п'ятнадцять 
тисяч грн) 

      

92512000-3 послуги архівів 

5000 10000   

84.25.1 послуги пожежних служб (система пожежної сигналізації) 

2240 

23500 
(двадцять три 
тисячі п'ятсот 
грн)       



75251000-0 послуги пожежних служб (система пожежної сигналізації) 
3500   20000 

38.12.1 Збирання небезпечних відходів 

2240 

23000 
(двадцять три 
тисячі грн) 

23000     

90524200-8 Послуги з утилізації медичних відходів       
      

38.11.2 
Збирання безпечних відходів непридатних для вторинного 
використовування (сміття) 

2240 

77186 
(сімдесят сім 
тисяч сто 
вісімдесят 
шість грн) 

      

90513000-6 
Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх 
утилізація 

77186     

81.30.1 Послуги щодо благоустрію території  

2240 

6114 (шість 
тисяч сто 
чотирнадцять 
грн) 

      

90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць 
6114     

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (дератизація) 

2240 

9200 (дев'ять 
тисяч двісті 
грн) 

      

90670000-4 
послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських 
територій 

9200     

33.12.1 
Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та 
вантажного устаткування (ліфти) 

2240 

92400 
(дев'яносто 
дві тисячі 
чотириста грн) 

      

50750000-7 послуги з технічного обслуговування ліфтів 
92400     

    2240   745400 282000 120000 

85.59.1 Послуги освітянські, інші н.в.і.у   
48700 (сорок 
вісім тисяч 
сімсот грн) 

      

80400000-8 
послуги з у сфері освіти для дорослих та інші освітні послуги 

2282 12600 36100   

35.11.1 Енергія електрична 2273 
76011 
(сімдесят 76011     



09310000-5 Електрична енергія (відшкодування)   

шість тисяч 
одинадцять 
грн)       

35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами   
46014 (сорок 
шість тисяч 
чотирнадцять 
грн) 

46014     

65210000-8 розподіл газу 2274       

05.10.1 
Вугілля кам'яне 

2275 

143991 (сто 
сорок три 
тисячі 
дев'ятсот 
дев'яносто 
одна грн) 

      

09111100-1 

 вугілля та паливо на вугільній основі (вугілля) 

143991     

32.50.2 
Інструменти та прилади терапевтичні, приладдя, протези 

та ортопедичні прилади 

3110 

100000 (сто 
тисяч грн) 

      

33157800-3 Киснеподавальні пристрої (кисневий концентратор)   100000   

25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення 

3110 

50000 
(п'ятдесят 
тисяч грн) 

      

42515000-9 Котли для централізованого опалення     50000 

28.93.1 

Машини й устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну, крім частин 

до них 

3110 

34500 
(тридцять 
чотири тисячі 
п'ятсот грн)   34500   

42215100-7 машини для нарізання продуктів харчування (овочерізка) 

16000 
(шістнадцять 
тисяч грн)       

42215200-8 машини для обробки продуктів харчування (овочечистка) 

18500 
(вісімнадцять 
тисяч п'ятсот 
грн)       



27.51.1 
Холодильники та морозильники; машини пральні; 

електроковдри; вентилятори 

3110 

27500 
(двадцять сім 
тисяч п'ятсот 
грн) 

  27500   

39711110-3 холодильники з морозильною камерою       

    3110         
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