
без застосування тендерних процедур у 2018 році 

2 3 4 5

2282

25000,00

(двадцять п'ять  

тисяч грн. 00 

коп.)

6290,00

(шість тисяч 

двісті дев'яносто 

грн. 00 коп.)

6210,00

(шість тисяч 

двісті десять  

грн. 00 коп.)

9900,00

(дев’ять тисяч 

дев’ятсот грн. 00 

коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

26780,00

(двадцять шість 

тисяч сімсот 

вісімдесят грн. 

00 коп.)

16000,00

(шістнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

5026,00

(п'ять тисяч 

двадцять шість  

грн. 00 коп.)

22810000-1

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

Продукція друкована 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед-

субв. 

0712113)(дод

аткові 

кошти)

Додаток до річного плану

спеціальний 

фонд

закупівель товарів, робіт і послуг, що     здійснюються

2282

1

Процедура 

закупівлі 

код 

згідно 

КЕКВ

22210000-5 Газети

Періодичні видання

Допорогова 

закупівля

22450000-9 Друкована 

продукція з 

елементами захисту

Бланки 2282

Примітки

Продукція друкована 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

Предмети, матеріали, обладнання  та інвентар 

Очікувана 

вартість 

предмету 

закупівлі

по  КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", ЄДРПОУ 02004120

Предмет закупівлі  ( код класифікатора, назва 

класифікатора, конкретна назва предмету закупівлі)

спеціальний 

фонд

22810000-1

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

Допорогова 

закупівля

22810000-1

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

Продукція друкована 2282

Допорогова 

закупівля22810000-1

загальний 

фонд  (мед-

субв. 

0712113)

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

Бланки рецептів 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(додаткові 

кошти)

22810000-1

Паперові чи 

картонні 

реєстраційні 

журнали 

Продукція друкована 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (МБ 

0712010) 

Музиковка 

(додаткові 

кошти)

22450000-9 Друкована 

продукція з 

елементами захисту

Бланки 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(0712010) 

додаткові 

кошти



20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

29700,00

(двадцять 

дев’ять тисяч  

сімсот грн. 00 

коп.)

49526,00

(сорок  дев'ять 

тисяч п'ятсот 

двадцять шість   

грн. 00 коп.)

67388,00

(шістдесят сім 

тисяч триста 

вісімдесят вісім 

грн. 00 коп.)

83085,00

(вісімдесят три 

тисячі 

вісімдесят п'ять 

грн. 00 коп.)

33750,00

(тридцять три 

тисячі сімсот 

п’ятдесят грн. 

00 коп.)

5000,00

(п’ять тисяч грн. 

00 коп.)

3600,00

(три тисячі 

шістсот  грн. 00 

коп.)

386,00

(триста 

вісімдесят шість   

грн. 00 коп.)

0,00

(0 грн. 00 коп.)

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113) 

(додаткові 

кошти)

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113) 

(додаткові 

кошти)30190000-7

 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне Канцелярські товари 2282

Допорогова 

закупівля

09130000-9 Нафта і дистиляти

Паливо( Бензин марки         

А-92,А-95, Дизпаливо) 2282

Допорогова 

закупівля

09210000-4 Мастильні засоби Мастильні матеріали

24320000-3

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (МБ  

0712010)

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

Технічні  гази                                  

( Ацетилен) 2282

Допорогова 

закупівля

30190000-7

 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне Канцелярські товари 2282

09130000-9 Нафта і дистиляти

спеціальний 

фонд

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

Паливо( Бензин марки         

А-92,А-95, Дизпаливо)

 Основні органічні 

хімічні речовини

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

2282

09120000-6  Газове паливо

24110000-8 Промислові гази

Технічні  гази (Кисень 

технічний) 2282

Технічні  гази (Пропан)



12000,00

(дванадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

35474,00

(тридцять п'ять  

тисяч  чотириста 

сімдесят чотири  

грн. 00 коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

25000,00

(двадцять п’ять 

тисяч грн. 00 

коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

15000,00

(п'ятнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

0,00

(0 грн. 00 коп.)

4950,00

(чотири тисячі  

дев'ятсот 

п'ятдесят  грн. 

00 коп.)

13166,00

(тринадцять 

тисяч сто 

шістдесят шість  

грн. 00 коп.)

55440,00

39510000-0

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

30120000-6 Фотокопіювальне 

та поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку

18110000-3 Формений одяг Формений одяг

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(додаткові 

кошти)

2282

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

34350000-5

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд
Допорогова 

закупівля

34320000-6 Механічні запасні 

частини, крім 

двигунів і частин 

двигунів

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

31510000-4

Електричні лампи 

розжарення

Лампи, устаткування 

освітлювальне 2282

Шини для 

транспортних 

засобів вели-кої та 

малої тоннажності

Шини

Запчастини для ремонту 

автомобілів 

2282

34320000-6 Механічні запасні 

частини, крім 

двигунів і частин 

двигунів

Запчастини для ремонту 

автомобілів 2282

39830000-9

загальний 

фонд  (МБ 

0712010)

Засоби для прання і 

миття 

Продукція для 

чищення

Допорогова 

закупівля

Електричні лампи 

розжарення

Лампи, устаткування 

освітлювальне

Картриджі

2282

Вироби 

домашнього 

текстилю

Текстильні вироби

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

34320000-6 Механічні запасні 

частини, крім 

двигунів і частин 

двигунів

Запчастини для ремонту 

автомобілів 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(додаткові 

кошти)

Допорогова 

закупівля

31510000-4

2282

Допорогова 

закупівля

2282

2282



(п'ятдесят п'ять 

тисяч чотириста 

сорок грн. 00 

коп.)

6580,00

(шість тисяч 

п’ятсот 

вісімдесят грн. 

00 коп.)

4174,00

(чотири тисячі 

сто сімдесят 

чотири  грн. 00 

коп.)

36716,00

(тридцять шість  

тисяч сімсот  

шістнадцять грн. 

00 коп.)

38000,00

(тридцять вісім    

тисяч грн. 00 

коп.)

7000,00

(сім тисяч грн. 

00 коп.)

11448,00

(одинадцять   

тисяч чотириста 

сорок вісім грн. 

00 коп.)

2270,00

(дві тисячі двісті 

сімдесят грн. 00 

коп.)

876,00

(вісімсот 

сімдесят шість 

грн. 00 коп.)

1014,00

(одна тисяча 

чотирнадцять 

грн. 00 коп.)

39830000-9 Продукція для 

чищення

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

Засоби для прання і 

миття 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113) 

(додаткові 

кошти)

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

35110000-8

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113) 

(перерозподіл 

коштів)

Офтальмоскоп 

дзеркальний

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

44410000-7

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

2282

2282

2282

38420000-5 Прилади для 

вимірювання 

витрати, рівня та 

тиску рідин і газів

Редуктор кисневий

Протипожежне, 

рятувальне та 

захисне обладнання

Захисний одяг для 

ренгенкабінету 

Сантехнічні вироби

Вироби для ванної 

кімнати та кухні

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113) 

(перерозподіл 

коштів)

Канцелярські товари

 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

31150000-2 Баласти для 

розрядних ламп чи 

трубок

Маловартісне 

обладнання  

33120000-7 Системи реєстрації 

медичної інформації 

та дослідне 

обладнання

Допорогова 

закупівля

39830000-9

30190000-7

загальний 

фонд  (МБ 

0712010)

Засоби для прання і 

миття 

Продукція для 

чищення

Допорогова 

закупівля

2282

загальний 

фонд  (мед-

субв. 0712113)

44160000-9

2282

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби
Труби



79000,00

(сімдесят 

дев’ять   тисяч  

грн. 00 коп.)

81128,00

(вісімдесят одна 

тисяча сто 

двадцять вісім  

грн. 00 коп.)

РАЗОМ

2282 851877,00

у т. ч. загальний 

фонд ( мед. 

субв.0712113) 232944,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ- 0712010)

138525,00

у т. ч. загальний 

фонд ( МБ 0712113)

160128,00

у т.ч. спеціальний 

фонд
314070,00

у т.ч. загальний 

фонд  (МБ 0712010) 

додаткові кошти - 

Музиковка

6210,00

2282

37523,00

(тридцять сім 

тисяч п'ятсот 

двадцять три  

грн. 00 коп.)

54703,00

( п'ятдесят 

чотири  тисячі  

сімсот три грн. 

00 коп.)

99000,00

(дев'яносто 

дев'ять тисяч 

грн. 00 коп.)

8773,00

(вісім тисяч 

сімсот сімдесят 

три  грн. 00 

коп.)

2282

Допорогова 

закупівля

загальний  

фонд 

(МБ  0712113)

(додаткові 

кошти) 

Комп'ютерне 

обладнання 

24310000-0

30230000-0 Зчитувач смарт-карт

2282

2282

24310000-0 Основні неорганічні 

хімічні речовини

Лабораторні реактиви 

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

Основні неорганічні 

хімічні речовини

Лабораторні реактиви 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Допорогова 

закупівля

загальний  

фонд 

(МБ  0712113)

(додаткові 

кошти) 

30190000-7

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне Папір 2282

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712142)



29000,00

(двадцять 

дев'ять тисяч 

грн. 00 коп.)

20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

54000,00

(п'ятдесят 

чотири тисячі 

грн. 00 коп.)

35000,00

(тридцять п'ять 

тисяч грн. 00 

коп.)

20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

59973,00

(п'ятдесят 

дев'ять тисяч 

дев'ятсот 

сімдесят три 

грн. 00 коп.)

11050,00

(одинадцять 

тисяч п'ятдесят 

грн. 00 коп.)

6900,00

(шість тисяч 

дев'ятсот грн. 00 

коп.)

10527,00

(десять тисяч 

п'ятсот двадцять 

сім грн. 00 коп.)

24310000-0 Основні неорганічні 

хімічні речовини

Лабораторні реактиви 2282

Допорогова 

закупівля

33790000-4 Скляний посуд 

лабораторного, 

санітарно-

гігієнічного чи 

фармацевтичного 

призначення Скляний посуд 

лабораторного 

призначення 2282

2282

Допорогова 

закупівля

2282

2282

2282

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

Допорогова 

закупівля

33790000-4

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

Допорогова 

закупівля

24450000-3

спеціальний 

фонд

загальний  

фонд ,   

додаткові 

кошти, 

(МБ-0712010)

Скляний посуд 

лабораторного 

призначення

Агрохімічна 

продукція

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

спеціальний 

фонд

Агрохімічна 

продукція

Дезинфекційні засоби

Скляний посуд 

лабораторного, 

санітарно-

гігієнічного чи 

фармацевтичного 

призначення

Деззасоби

24450000-3 Агрохімічна 

продукція

Дезинфекційні засоби

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

24450000-3



10840,00

(десять  тисяч 

вісімсот сорок 

грн. 00 коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

92500,00

(девяносто дві 

тисячі п'ятсот  

грн. 00 коп.)

20699,00

(двадцять тисяч 

шістсот 

дев'яносто 

дев'ять грн. 00 

коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

4550,00

(чотири тисячі 

п'ятсот п'ятдесят 

грн. 00 коп.)

32350000-1 Частини до аудіо- 

та 

відеообладнання

Рентгенплівка 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

Частини до аудіо- 

та 

відеообладнання

ЕКГ плівка

Рентгенплівка 2282

Рентгенплівка

Допорогова 

закупівля

загальний  фонд 

,   додаткові 

кошти, 

(МБ-0712143)

загальний  фонд   

(перерозподіл 

коштів)

(мед. субв.-

0712143)

2282

2282Рентгенплівка

32350000-1 Частини до аудіо- 

та 

відеообладнання

32350000-1

22990000-6

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний  фонд 

,   додаткові 

кошти, 

(МБ-0712010)

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

2282

Газетний папір, 

папір ручного 

виготовлення та 

інший 

некрейдований 

папір або картон 

для графічних 

цілей

Частини до аудіо- 

та 

відеообладнання

32350000-1

Допорогова 

закупівля

70960,00

Допорогова 

закупівля

(сімдесят тисяч 

дев'ятсот 

шістдесят грн. 

00 коп.)

32350000-1 Частини до аудіо- 

та 

відеообладнання

Рентгенплівка 2282



6678,75

(шість  тисяч 

шістсот сімдесят 

вісім грн. 

75коп.)

6509,00

(шість тисяч 

п'ятсот дев'ять 

грн. 00 коп.)

38211,00

(тридцять вісім 

тисяч двісті 

одинадцять грн. 

00 коп.)

0,00

(0 грн. 00 коп.)

75925,00

(сімдесят п'ять 

тисяч дев'ятсот 

двадцять п'ять 

грн. 00 коп.)

30000,00

(тридцять  тисяч 

грн. 00 коп.)

80021,93

(вісімдесят 

тисяч двадцять 

одна грн. 93 

коп.)

37356,00

(тридцять сім 

тисяч триста 

п’ятдесят шість 

грн. 00 коп.)

0,00

(0 грн. 00 коп.)

22990000-6 Газетний папір, 

папір ручного 

виготовлення та 

інший 

некрейдований 

папір або картон 

для графічних 

цілей

ЕКГ плівка 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

ЕКГ плівка

Аксесуари для 

одягу 

Аксесуари для 

одягу 

Медичні 

матеріали

Витратні матеріали  2282

2282

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010) 

Музиковка

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

18420000-9

18420000-9 Аксесуари для 

одягу 

Витратні матеріали  

2282

Газетний папір, 

папір ручного 

виготовлення та 

інший 

некрейдований 

папір або картон 

для графічних 

цілей

22990000-6

Одноразові рукавички 2282

Одноразові рукавички

18420000-9

Медичні 

матеріали

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

загальний  

фонд ,   

додаткові 

кошти, 

(МБ-0712010)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010)

2282

2282

Допорогова 

закупівля

33140000-3

Одноразові рукавички

33140000-3

спеціальний 

фонд



14500,00

(чотирнадцять 

тисяч п'ятсот  

грн. 00 коп.)

15550,00

(п'ятнадцять 

тисяч п'ятсот 

п'ятдесят грн. 00 

коп.)

16136,53

(шістнадцять 

тисяч сто 

тридцять шість   

грн. 53коп.)

20072,47

(двадцять тисяч 

сімдесят дві грн. 

47 коп.)

100000,00

(сто тисяч грн. 

00 коп.)

10977,26

(десять тисяч 

дев'ятсот 

сімдесят сім грн. 

26 коп.)

43677,26

(сорок три  

тисячі  шістсот 

сімдесят сім   

грн. 26 коп.)

29559,18

(двадцять 

дев’ять  тисяч 

п'ятсот п'ят-

десят  дев’ять 

грн. 18 коп.)

27053,18

(двадцять сім 

тисяч  п'ятдесят 

три грн. 18 коп.)

Медичні 

матеріали

33140000-3

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

2282

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010) 

Музиковка

загальний 

фонд (МБ-

0712010)Витратні матеріали             

загальний 

фонд (МБ 

0712010)-

економія

Витратні матеріали             2282

2282

33140000-3

33140000-3

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (МБ - 

0712010) 

економія 

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

33140000-3 Медичні 

матеріали

Медичні матеріали             2282

33600000-6 Фармацевтична 

продукція 

Імунобіологічні лікарські 

засоби, вакцина проти 

сказу (Індіраб (Rabies, 

inactivated, whole virus)) 2282

Допорогова 

закупівля

Гематологічні 

матеріали (кров людини) 

Гематологічні 

матеріали (кров людини) 

Медичні 

матеріали

Медичні 

матеріали

Перевязувальні 

матеріали 

Медичні 

матеріали

33140000-3 Медичні 

матеріали

2282

33140000-3

2282

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

загальний 

фонд (МБ 

0712010) 

(Доручення)



440,82

(чотириста 

сорок грн. 82 

коп.)

174000,00

(сто сімдесят 

чотири   тисячі  

грн. 00 коп.)

147674,00

(сто сорок сім  

тисяч шістсот 

сімдесят чотири  

грн. 00 коп.)

8760,00

(вісім тисяч 

сімсот шістдесят   

грн. 00 коп.)

10000,00

(десять  тисяч  

грн. 00 коп.)

13769,00

(тринадцять 

тисяч сімсот 

шістдесят 

дев'ять   грн. 00 

коп.)

4265,00

(чотири тисячі 

двісті шістдесят 

п'ять грн. 00 

коп.)

83995,00

(вісімдесят три 

тисячі дев'ятсот 

дев'яносто п'ять 

грн. 00 коп.)

24930000-2 Фотохімікати

Ренгенреактиви 2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд  (мед. 

субв. -

0712113) 

(додаткові 

кошти)

Допорогова 

закупівля

24110000-8

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти (МБ-

0712010)

2282

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів) (мед. 

субв. -

0712113)

Допорогова 

закупівля

2282

24930000-2 Фотохімікати

Сечоприймачі

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти (МБ-

0712010)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд 

(МБ 0712010)

(Доручення)

2282

Фотохімікати

Промислові гази

Промислові гази

Лікарські засоби 

різні

33140000-3 Медичні 

матеріали

Медичні матеріали             2282

Кисень медичний

Кисень медичний

Діоксид вуглецю

Ренгенреактиви

24930000-2

33690000-3

Промислові гази

24110000-8

24110000-8

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

2282

2282

Ренгенреактиви



116004,00

(сто шістнадцять 

тисяч чотири 

грн. 00 коп.)

176878,00

(сто сімдесят 

шість тисяч 

вісімсот 

сімдесят вісім 

грн. 00 коп.)

7000,00

(сім  тисяч    грн. 

00 коп.)

5324,00

(п'ять тисяч 

триста двадцять 

чотири грн.00 

коп.) 

0,00

(0 грн. 00 коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

24824,00

(двадцять 

чотири тисячі 

вісімсот 

двадцять чотири 

грн. 00 коп.)

145302,00

(сто тридцять 

вісім  тисяч  

сімсот п'ять грн. 

00 коп.)

Респіратори

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

2282

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113) 

(перерозподіл 

коштів)

Допорогова 

закупівля

Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації та 

дослідне 

обладнання

Аппарат  для 

вимірюваня тиску з 

мовним виводом 

Офтальмологічні 

вироби та 

коригувальні 

лінзи

2282

Аппарат  для 

вимірюваня тиску з 

мовним виводом 

2282

2282

2282

33750000-2

33120000-7

Вироби медичного 

призначення

33170000-2

2282

33120000-7

Предмети догляду 

(підгузки )

33120000-7

18140000-2

Засоби для догляду 

за малюками 

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712142)

Лікарські засоби 

різні

33690000-3

Аппарат  для 

вимірюваня  цукру крові  

з мовним виводом 

33730000-6

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

Окуляри 

Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації та 

дослідне 

обладнання

Аксесуари до 

робочого одягу

Допорогова 

закупівля2282

Калоприймачі 

Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації та 

дослідне 

обладнання

загальний 

фонд(мед. 

субв.- 

0712113)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації



10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

40000,00

(сорок тисяч  

грн. 00 коп.)

4675,32

(чотири тисячі 

шістсот сімдесят 

п'ять грн. 32 

коп.)

29222,00

(двадцять 

дев'ять тисяч 

двісті двадцять 

дві грн. 00 коп.)

8100,00

(вісім тисяч сто 

грн. 00 коп.)

1850,00

(одна тисяча 

вісімсот  

п’ятдесят  грн. 

00 коп.)

84305,00

(вісімдесят 

чотири тисячі 

триста п'ять грн. 

00 коп.)

2282

2282

загальний   

фонд (субв.- 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

спеціальний 

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2220- Д)

Допорогова 

закупівля

Вироби медичного 

призначення

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010)

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010)

Допорогова 

закупівля

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації33170000-2

Вироби медичного 

призначення

2282

Вироби медичного 

призначення

33170000-2

33190000-8

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

2282

24320000-3

загальний 

фонд (МБ-

0712010)

Етиловий спирт

Допорогова 

закупівля

2282

Вироби медичного 

призначення

24320000-3

Основні 

неорганічні 

хімічні речовини

33170000-2

Етиловий спирт

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації

Обладнання для 

анестезії та 

реанімації

2282

Основні 

неорганічні 

хімічні речовини



26700,00

(двадцять шість  

тисяч сімсот 

грн. 00 коп.)

24000,00

(двадцять 

чотири тисячі 

грн. 00 коп.)

53385,00

(п'ятдесят три 

тисячі триста 

вісімдесят п'ять 

грн. 00 коп.)

40950,00

(сорок тисяч 

дев'ятсот 

п'ятдесят грн. 00 

коп.)

96640,00

( дев’яносто 

шість  тисяч 

шістсот  со-рок 

грн. 00 коп.)

26710,00

(двадцять шість  

тисяч сімсот 

десять грн. 00 

коп.)

48446,00

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд , 

додаткові 

кошти (МБ-

0712143)

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти  (МБ-

0712010)

Вироби медичного 

призначення

2282

Допорогова 

закупівля2282

2282

спеціальний 

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2220- Д)

спеціальний 

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2220- Д)

Вироби медичного 

призначення

2282

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (мед. 

субв.  

0712010)

загальний   

фонд,   

додаткові 

кошти, (МБ- 

0712010)

спеціальний 

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2220- Д)

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 2282

33140000-3

33190000-8

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

33600000-6 Фармацевтична 

продукція 

Медичні 

матеріали

33190000-8

33190000-8

Наркотичні засоби, 

психотропні речовини

Кетамін (Ketamine), 

Морфін (Morphine), 

Сибазон (Diazepam), 

Фентаніл (Fentanyl)

2282

Вироби медичного 

призначення

33190000-8

Вироби медичного 

призначення

Допорогова 

закупівляМедичні матеріали             

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 



(сорок вісім 

тисяч чотириста 

сорок шість  грн. 

00 коп.)

15641,50

(п'ятнадцять 

тисяч шістсот 

сорок одна грн. 

50 коп.)

20900,00

(двадцять тисяч 

дев'ятсот  грн. 

00 коп.)

27551,00

(двадцять сім 

тисяч п'ятсот 

п'ятдесят одна 

грн. 00 коп.)

42058,53

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти  (МБ-

0712010)

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

33600000-6

Допорогова 

закупівля2282

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти (МБ-

0712010)

2282

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

Фармацевтична 

продукція Засоби для наркозу

Атракуріум (Аtracurium), 

Дитилін 

(Suxamethonium), 

Пропофол (Propofol), 

Тіопентал натрію 

(Thiopental)

2282

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Фармацевтична 

продукція 

Фармацевтична 

продукція 

Наркотичні за-соби, 

психотроп-ні речовини:

Фентаніл  (Fentanyl)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

Розчини для інфузій:

Глюкоза (Glucose)  

Калію хлорид (Potassium 

chlo-ride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Реосорбілакт 

(Electrolytes in 

combination with other 

drugs)

Рінгера (Electro-lytes

33600000-6 Фармацевтична 

продукція 

Лікарські засоби звичайні:

Адреналін р/ін 

(Epinephrine), Анальгін 

(Metamizolesodium), 

Атропін (Atropine), Ген-

таміцин (Gentamicin), 

Гепарин (Heparin), Декса-

метазон (Dexamethasone), 

Диклофенак (Diclofenac), 

Дофамін (Dopamine), Но-

хшаверин "ОЗ" 

(Drotaverine), Еуфілін Н 

(Theophylline), Флоксіум 

(Levofloxacin), Лідокаїну 

гідрох-лорид (Lidocaine), 

Маг-нію сульфат 

(Magnesiumsulfate), 

Метоклопра-мід 

(Metoclopramide), 

Метронідазол 

(Metronidazole), Натрію 

хлорид (Sodium chloride), 

Омепразол (Omeprazole), 

Офлоксацин (Ofloxacin), 

Сан-гера (Tranexamic 

acid),Флуконазол 

(Fluconazole), Фуросемід 

(Furosemide), Хумодар Р 

100Р (Insulin (human)), 

Цефтріаксон (Ceftriaxone)

33600000-6 Фармацевтична 

продукція 

2282

Наркотичні засоби, 

психотропні речовини

Кетамін (Ketamine), 

Морфін (Morphine), 

Сибазон (Diazepam), 

Фентаніл (Fentanyl)

33600000-6

33600000-6

Допорогова 

закупівля



(сорок дві тисячі 

п'ятдесят вісім  

грн. 53 коп.)

105000,00

(сто п’ять тисяч 

грн. 00 коп.)

3990,00

(три тисячі 

дев'ятсот 

дев'яносто грн. 

00 коп.)

60200,00

(шістдесят тисяч 

двісті грн. 00 

коп.)

22000,00

(двадцять дві 

тисячі грн. 00 

коп.)

44172,18

(сорок чотири 

тисячі  сто 

сімдесят дві  

грн.  18 коп.)

20220,00

(двадцять тисяч 

двісті двадцять 

грн. 00 коп.)

РАЗОМ

2282 2988177,91

у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв. 

0712113) 1203956,00

спеціальний 

фонд (0712010-

Д) 

загальний 

фонд    (мед. 

субв.-0712113) 

(перерозподіл 

коштів )

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

Вироби медичного 

призначення

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій організму

Отоофтальмоскоп, 

пульсоксиметр, 

пікфлуометр

Системи реєстрації 

медичної інформації 

та дослідне 

обладнання

2282

загальний 

фонд, 

додаткові 

кошти (МБ-

0712010)

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд  

(додаткові 

кошти) 

(Доручення) 

2282

загальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів )   

(мед. субв.-

0712113)

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

Фармацевтична 

продукція 

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (МБ 

0712010)

(додаткові 

кошти)

(Музиковка)

2282

Розчини для інфузій:

Глюкоза (Glucose)  

Калію хлорид (Potassium 

chlo-ride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Натрію хлорид (Sodium 

chloride) 

Реосорбілакт 

(Electrolytes in 

combination with other 

drugs)

Рінгера (Electro-lytes

Кардіостимулятори

Медичні матеріали             

33120000-7

33190000-8

Допорогова 

закупівля2282

33600000-6

2282

33140000-3 Медичні 

матеріали

Допорогова 

закупівля

33180000-5

33120000-7

Системи реєстрації 

медичної інформації 

та дослідне 

обладнання

спеціальний 

фонд  

(додаткові 

кошти) 

(Доручення) 

33190000-8

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

Вироби медичного 

призначення

2282

Допорогова 

закупівля

Пулькоксиметр



у т. ч. загальний 

фонд ( МБ-0712010)

936245,73

у т.ч. спеціальний 

фонд

157523,00

у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв. 

0712142)
33597,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 0712143)

31710,00

у т. ч. загальний 

фонд ( МБ-0712010) 

Музиковка

209474,00

у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв. 

0712010) 24000,00

у т.ч. спеціальний 

фонд (0712010-Д) 391672,18

2282

60000,00

(шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.)

90000,00

(девяносто тисяч 

грн. 00 коп.)

20000,00

(двадцять  тисяч 

грн. 00 коп.)

5040,00

(п’ять тисяч 

сорок грн. 00 

коп.)

2440,00

(дві тисячі 

чотириста сорок  

грн. 00 коп.)

25000,00

(двадцять п'ять  

тисяч грн. 00 

коп.)

спеціальний  

фонд, додатко-

ві кошти (2230-

Д)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

М’ясопродукти

Мясопродукти (ковбаса 

в/г)

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Яйця

Заправки та 

приправи

Трави та спеції (сіль, 

лавровий  лист, ваніль)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

2282

Яйця

15130000-8

15870000-7

Овочі, фрукти та горіхи, 

яблука

Продукти харчування

03220000-9 

Зернові культури та 

картопля Картопля 

Допорогова 

закупівля

2282

03140000-4

03210000-6 

03140000-4

Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція

Продукція 

тваринництва та 

супутня продукція

Овочі, фрукти та 

горіхи



15000,00

(п’ятнадцять 

тисяч грн. 

00коп.)

135000,00

(сто  тридцять 

п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

15000,00

(п'ятнадцять   

тисяч грн. 00 

коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

40000,00

(сорок    тисяч 

грн. 00 коп.)

15000,00

(п'ятнадцять   

тисяч грн. 00 

коп.)

42000,00

(сорок дві   

тисячі  грн. 00 

коп.)

15320000-7 Фруктові та овочеві 

соки

2282

спеціальний 

фонд, без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель 

(додаткові 

кошти) (2230- Д)

2282

Фруктові та овочеві 

соки

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд, без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель 

(додаткові 

кошти) (2230- Д)

Допорогова 

закупівля

2282

М’ясо

Допорогова 

закупівля

М'ясо                                             

( курятина)

2282

Допорогова 

закупівля

15110000-2 М’ясо

Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

морожені

Морожена риба

М'ясо    

(курятина,яловичина)

15110000-2

15130000-8

загальний фонд 

( МБ  0712010)

15220000-6

2282

2282

Риба, рибне філе та 

інше м’ясо риби 

морожені

М’ясопродукти

Сосиски

загальний фонд 

( МБ  0712010)

спеціальний 

фонд, без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель 

(додаткові 

кошти) (2230- Д)

15110000-2 М’ясо

М'ясо                                             

( курятина)

2282 Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд, без 

застосування 

електронної 

системи 

закупівель 

(додаткові 

кошти) (2230- Д)

Морожена риба

загальний фонд 

( МБ  0712010)

15220000-6



7250,00

(сім тисяч двісті 

п’ятдесят грн. 

00 коп.)

70000,00

(сімдесят   тисяч 

грн. 00 коп.)

30000,00

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.)

12000,00

(дванадцять   

тисяч   грн. 00 

коп.)

33000,00

(тридцять три  

тисячі грн. 00 

коп.)

6700,00

(шість   тисяч  

сімсот  грн. 

00коп.)

80000,00

( вісімдесят  

тисяч грн. 00 

коп.)

100000,00

(сто  тисяч грн. 

00 коп.)

30000,00

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

15000,00

Допорогова 

закупівля

2282

15330000-0

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

15540000-5 Сирні продукти

15530000-2

Молоко та вершки

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

2282

Фруктові та овочеві 

соки

Рафіновані олії

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

Допорогова 

закупівля

15540000-5

загальний фонд 

( МБ  0712010)

 Олія  рафінована

спеціальний  

фонд, додатко-

ві кошти (2230-

Д)

спеціальний  

фонд, додатко-

ві кошти (2230-

Д)

Допорогова 

закупівля

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

спеціальний  

фонд, додатко-

ві кошти (2230-

Д)

Вершкове масло

Твердий сир

2282

Рафіновані олії та 

жири

2282

15330000-0 Оброблені фрукти 

та овочі

Консерви та 

сухофрукти

2282

Допорогова 

закупівля

15540000-5 Сирні продукти

15420000-8

Молоко та вершки

Оброблені фрукти 

та овочі

2282

2282

Сирні продукти                       

(сир м'який)

2282

Допорогова 

закупівля

Сирні продукти                       

(сир м'який)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

Допорогова 

закупівля

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

Вершкове масло

15420000-8

загальний фонд 

( МБ  0712010) 

(перерозподіл 

коштів)

загальний фонд 

( МБ  0712010) 

(перерозподіл 

коштів)

Сік фруктовий

Сирні продукти

15330000-0 Оброблені фрукти 

та овочі

Овочеві пресерви та/або 

консерви, сухофрукти

Рафіновані олії та 

жири

15320000-7

Допорогова 

закупівля

Консерви та  

сухофрукти (огірки 

консервовані)

15510000-6

2282



(п'ятнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

40000,00

(сорок тисяч  

грн. 00 коп.)

130000,00

(сто тридцять   

тисяч  грн. 00 

коп.)

100000,00

(сто  тисяч  грн. 

00 коп.)

6000,00

(шість тисяч  

грн. 00 коп.)

40000,00

(сорок  тисяч 

грн. 00коп.)

5000,00

(п‘ть тисяч грн. 

00коп

3000,00

(три тисячі  грн. 

00 коп.)

8000,00

(вісім  тисяч  

грн. 00 коп.)

Цукор і супутня 

продукція

Цукор

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

2282

2282

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

15620000-0 Крохмалі та 

крохмалепродукти

Допорогова 

закупівля

загальний фонд 

( МБ  0712010)

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-кові 

кошти) (2230- Д)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

15540000-5

15820000-2

15810000-9

15610000-7

15830000-5

Макаронні вироби

Продукція 

борошномельно-крупяної  

промисловості 

2282

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

Продукція 

борошномельно-

круп'яної 

промисловості

Твердий сир

Сухарі та печиво; 

пресерви з 

хлібобулочних і 

кондитерських 

виробів

Сухарі та печиво; 

пресерви з хлібобулочних 

і кондитерських виробів

Хлібопродукти, 

свіжовипечені 

хлібобулочні та 

кондитерські 

вироби

Хліб

2282

2282

2282

15850000-1 2282

Допорогова 

закупівля

Манна крупа

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

Цукор

Цукор і супутня 

продукція

Макаронні вироби

Сирні продукти

Молочні продукти  різні 

(сметана, кефір, йогурт)

Молочні продукти 

різні

15830000-5

15550000-8



55000,00

( п'ятдесят   

п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

5310,00

(п’ять тисяч 

триста десять  

грн. 00 коп.)

6000,00

(шість тисяч  

грн. 00 коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

100,00

(сто грн. 00 коп.)

23621,00

(двадцять три 

тисячі шістсот 

двадцять одна 

грн. 00 коп.)

6000,00

(шість тисяч 

грн. 00 коп.)

12000,00

(дванадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

РАЗОМ
2282 1318461,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ- 0712010)

1180540,00

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Продукти 

харчування та 

сушені продукти 

різні

2282

Допорогова 

закупівля

15880000-0

Молочні суміші  (ВІЛ-

інфекції /СНІДу)

Кава, чай та супутня 

продукція

Кава, чай та супутня 

продукція 

15880000-0

15510000-6

загальний фонд 

( МБ  0712010)

Допорогова 

закупівля

Спеціальні 

продукти 

харчування, 

збагачені 

поживними 

речовинами

15890000-3

загальний фонд 

( МБ  0712143)

загальний фонд 

( МБ  0712010)

спеціальний  

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2230- Д)

2282

загальний фонд 

( МБ  0712010)

2282

Молоко та вершки

Допорогова 

закупівля

15110000-2

 Зернові культури та 

картопля

2282

15860000-4

03210000-6

Горох

М’ясо
М'ясо                                   

( курятина)

2282

 Чай 

Дріжджі

загальний фонд 

( МБ  0712010)

Спеціальні 

продукти 

харчування, 

збагачені 

поживними 

речовинами
Молочні суміші  

2282

Допорогова 

закупівля

2282

спеціальний  

фонд, без за-

стосування 

електронної 

системи заку-

півель (додат-

кові кошти) 

(2230- Д)

Молоко та вершки

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний  

фонд, додатко-

ві кошти (2230-

Д)

Кава, чай та супутня 

продукція

15860000-4



у т. ч. загальний 

фонд ( 0712143) 23621,00

у.т.ч. спеціальний 

фонд (доручення)

114300,00

2282

3461,85

(три тисячі 

чотириста 

шістдесят одна 

грн. 85 коп.)

12744,00

(дванадцять  

тисяч сімсот 

сорок чотири 

грн. 00 коп.)

31100,00

(тридцять одна 

тисяча сто  грн. 

00 коп.)

7027,00

(сім   тисяч 

двадцять  сім 

грн. 00 коп.)

871,00

(вісімсот 

сімдесят одна 

грн. 00 коп.)

600,00

(шістсот    грн. 

00 коп.)

50310000-1

2282

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

2282

2282

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів

Повірка контрольно-

вимірювальної техніки

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

Технічне обслуговування 

систем газопостачання 

та газового обладнання71310000-4

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2282

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

50530000-9

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

Технічне обслуговування 

кисневої

Оплата послуг (крім комунальних)

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів50410000-2

Допорогова 

закупівля

Заміна елемента 

живлення

2282

Технічне  обслуговування  

касових апаратів

50410000-2



76856,00

(сімдесят шість  

тисяч вісімсот 

п'ятдесят шість   

грн. 00 коп.)

34416,00

(тридцять 

чотири  тисячі  

чотириста 

шістнадцять  

грн. 00 коп.)

14865,00

(чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

шістдесят п'ять 

грн. 00 коп.)

6000,00

(шість тисяч 

грн. 00 коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00коп.)

16280,00

(шістнадцять 

тисяч  двісті 

вісімдесят   грн. 

00 коп.)

98240,00

(дев'яносто вісім 

тисяч двісті 

сорок грн. 00 

коп.)

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

2282

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

загальний фонд 

(МБ  0712010) 

(додатковаі 

кошти) 

(Музиковка)

загальний фонд 

(мед-субв. 

0712113)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Допорогова 

закупівля

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

спеціальний 

фонд

2282

Технічне обслуговувааня 

рентгенобладнання

2282

2282

Технічне обслуговувааня 

компютерної техніки, 

програмного  

забезпечення

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання

50310000-1

Технічне обслуговувааня 

котельні

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

50310000-1

64210000-1

Послуги 

телефонного зв’язку 

та передачі даних

50310000-1

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

Послуги зв'язку 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

50310000-1

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

Технічне обслуговувааня 

компютерної техніки, 

програмного  

забезпечення

2282

Допорогова 

закупівля

Технічне обслуговувааня 

компютерної техніки, 

програмного  

забезпечення

2282

Технічне обслуговувааня 

компютерної техніки, 

програмного  

забезпечення

2282

50530000-9

50420000-5



18500,00

(вісімнадцять 

тисяч п'ятсот 

грн. 00 коп.)

10050,00

(десять тисяч 

п'ятдесят грн. 00 

коп.0

34035,00

(тридцять 

чотири  тисячі 

тридцять п'ять  

грн. 00 коп.)

4800,00

(чотири тисячі 

вісімсот грн. 00 

коп.)

50000,00

(п'ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.)

35099,00

(тридцять п'ять 

тисяч дев'яносто 

дев'ять грн. 00 

коп.)

47000,00

(сорок сім тисяч 

грн. 00 коп.)

15000,00

(п'ятнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

24000,00

(двадцять 

чотири тисячі 

грн. 00 коп.)

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

загальний 

фонд ( МБ 

0712010)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

228271630000-3

2282

85110000-3

64210000-1

Послуги 

телефонного зв’язку 

та передачі даних

79710000-4

Охоронні послуги

Послуги з охорони

   Послуги 

лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

Послуги лікувальних 

закладів ( бактер. 

дослідження (СЕС))

Послуги зв'язку 

Послуги з повірки 

контурів заземлення, 

блискавко захисту, 

петля фаза-нуль та 

ізоляції дротів

Послуги з 

технічного огляду 

та випробовувань

 Послуги 

лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

85110000-3

2282

2282

Допорогова 

закупівля

Послуги лікувальних 

закладів ( бактер. 

дослідження (СЕС)) 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(додаткові 

кошти)

64210000-1

Послуги 

телефонного зв’язку 

та передачі даних Послуги зв'язку 

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)



87600,00

(вісімдесят сім 

тисяч шістсот 

грн. 00 коп.)

11844,00

(одинадцять 

тисяч вісімсот 

сорок чотири 

грн. 00 коп.)

15000,00

(п'ятнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

15741,91

(п'ятнадцять  

тисяч сімсот 

сорок одна  грн. 

91 коп.)

12755,00

(дванадцять 

тисяч сімсот 

п'ятдесят п'ять 

грн. 00 коп.) 

8352,00

(вісім тисяч 

триста п'ятдесят 

дві грн. 00 коп.)

9323,00

(дев'ять тисяч 

триста двадцять 

три грн. 00 коп.)

11552,00

(одинадцять 

тисяч п'ятсот 

п'ятдесят дві 

грн. 00 коп.)

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Послуги 

лікувальних 

закладів та супутні 

послуги

Послуги лікувальних 

закладів    (обстеження 

зразків сироваток  крові 

на інфекції, які 

передаються через кров 

(гепатит В,сифіліс 

методом  РW та інші 

інфекції)

загальний 

фонд ( МБ 

0712010)

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

загальний 

фонд ( МБ 

0712010)50750000-7 

Послуги з 

технічного 

обслуговування 

ліфтів

Послуги з технічного  

обслуговування ліфтів

2282

загальний 

фонд ( МБ 

0712010)

90510000-5

Утилізація сміття та 

поводження зі 

сміттям

2282

Допорогова 

закупівля85110000-3 2282

Послуги із вивезення 

твердих побутових 

відходів 

90510000-5

Утилізація сміття та 

поводження зі 

сміттям

Послуги із вивезення 

твердих побутових 

відходів 

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд



7037,00

(сім  тисяч 

тридцять сім  

грн. 00 коп.)

4460,00

(чотири тисячі 

чотириста 

шістдесят грн. 

00 коп.)

173,55

(сім  тисяч 

триста грн. 00 

коп.)

4005,00

(чотири тисячі 

п'ять грн. 00 

коп.)

7105,45

(сім  тисяч  п'ять 

грн. 45коп.)

38000,00

(тридцять вісім  

тисяч  грн. 00 

коп.)

1000,00

(одна тисяча 

грн. 00 коп.)

3850,00

(три   тисячі 

вісімсот 

п'ятдесят  грн. 

00 коп.)

20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

50750000-7 

Послуги з 

технічного 

обслуговування 

ліфтів

Послуги з технічного  

обслуговування ліфтів

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

50110000-9

66510000-8

2282

спеціальний 

фонд

Послуги страхування 

Поточний ремонт 

автомобілів

50750000-7 

Послуги з 

технічного 

обслуговування 

ліфтів

Послуги з технічного  

обслуговування ліфтів

2282

Очистка мережі 

трубопроводів подачі 

кисню 

2282

71310000-4

Допорогова 

закупівля

Послуги з 

технічного огляду 

та випробовувань

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Випробування кисневих 

балонів 2282

спеціальний 

фонд

71630000-3

Страхові послуги

Послуги з обстеження 

технічного стану 

димових та 

вентиляційних каналів 

котельні

спеціальний 

фонд

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

50530000-9

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і 

супутнього 

обладнання

Послуги зі страхування 

цивільно-правової 

відповідальності

Страхові послуги66510000-8

Допорогова 

закупівля

2282

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)



3500,00

(три тисячі 

п'ятсот грн. 00 

коп.)

11790,00

(одинадцять 

тисяч сімсот 

дев'яносто грн. 

00 коп.)

3930,00

(три тисячі 

дев'ятсот 

тридцять грн. 00 

коп.)

4129,00

(чотири  тисячі  

сто двадцять 

дев'ять  грн. 00 

коп.)

15000,00

(п'ятнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

3000,00

(три  тисячі грн. 

00 коп.)

2000,00

(дві тисячі   грн. 

00 коп.)

Допорогова 

закупівля

Послуги 

пожежних і 

рятувальних 

служб

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

2282

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Послуги пожежних і 

рятувальних служб 

(технічне обслуговування 

та перезарядка 

вогнегасників) 2282

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

захисного 

обладнання

50420000-5

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

50420000-5 Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання

Технічне обслуговування  

флюрографічних 

установок

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд

50610000-4

Технічне обслуговування  

флюрографічних 

установок

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

2282

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

2282

2282

2282

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

50420000-5

71630000-3

75250000-3

71310000-4

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва

Повірка та атестація 

вимірювальних засобів 

та медобладнання

Послуги з 

технічного огляду 

та випробовувань

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання

75250000-3

Послуги пожежних і 

рятувальних служб 

(іспити пожежних 

гідрантів)

Послуги   з обслуговуван-

ня пожежної 

сигналізації

Допорогова 

закупівля

Технічне обслуговування 

систем газопостачання  

та газового обладнання 

Технічне обслуговування 

медичного та 

технологічного 

обладнання

Послуги 

пожежних і 

рятувальних 

служб

Допорогова 

закупівля



2574,09

(дві   тисячі   

пятсот сімдесят 

чотири грн. 09 

коп.)

21,00

(двадцять одна 

грн. 00 коп

0,00

(0 грн. 00 коп.)

3150,00

(три тисячі  сто   

п'ятдесят  грн. 

00 коп.)

4350,00

(чотири тисячі 

триста п’ятдесят 

грн. 00 коп.)

2200,00

(дві тисячі двісті 

грн. 00 коп.)

26000,00

(двадцять шість 

тисяч грн.. 00 

коп.)

5000,00

(п’ять тисяч грн. 

00 коп.)

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

Послуги з технічного 

обслуговування 

кондиціонерів

80510000-2 Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

90710000-7

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

2282

Послуги у сфері 

підвищення кваліфікації 2282

2282

Екологічний 

менеджмент

2282Послуги навчальні

Допорогова 

закупівля

Послуга " Розробка 

обґрунтовуючих 

документів для 

отримання дозволу на 

викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря" 

228279990000-0

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

50530000-9 Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

техніки

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і 

супутнього 

обладнання

Послуги - Шиномонтаж

Допорогова 

закупівля

50110000-9

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

спеціальний 

фонд 

(перерозподіл 

коштів)

Страхові послуги

Страхування членів ДПД

Різні послуги, 

пов’язані з 

діловою сферою

Послуги з упорядкування 

документів

спеціальний 

фонд

66510000-8

80500000-9 Послуги 

навчальні

2282

спеціальний 

фонд, 

додаткові 

кошти

загальний 

фонд (мед-

субв. 0712113)

2282

Допорогова 

закупівля



28000,00

(двадцять вісім 

тисяч грн. 00 

коп.)

48000,00

(сорок вісім 

тисяч   грн. 00 

коп.)

54047,00

(п’ятдесят 

чотири тисячі 

сорок сім грн. 00 

коп.)

33797,00

(тридцять три 

тисячі сімсот 

дев’яносто сім 

грн. 00 коп.)

1400,00

(одна тисяча 

чотириста грн. 

00 коп.)

30693,00

(тридцять тисяч 

шістсот 

дев’яносто три 

грн. 00 коп.)

РАЗОМ
2282 1096324,85

у т. ч. загальний 

фонд (мед-субв. 

0712113) 171026,00

спеціальний фонд 
643231,85

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 0712010)

71250,00

Допорогова 

закупівля

спеціальний  

фонд 

(МБ  0712010-

Д)

(додаткові 

кошти) 

45450000-6

Інші завершальні 

будівельні роботи

Послуги «Поточний 

ремонт будівлі 

складського приміщення 

на території КЗ 

«Херсонська міська 

клінічна лікарня ім. А. і 

О. Тропіних» по вул. 

Комарова,2 в м. Херсоні» 2282

Допорогова 

закупівля

Послуги з декорування 

інтер’єру актової зали   

КЗ «Херсонська міська 

клінічна лікарня ім.  А. і 

О. Тропіних»

Професійні 

дизайнерські 

послуги79930000-2 2282

Допорогова 

закупівля

загальний  фонд 

(МБ  0712113)

(додаткові 

кошти) 

спеціальний  

фонд 

(МБ  0712010-

Д)

(додаткові 

кошти) 

загальний  фонд 

(МБ  0712113)

(додаткові 

кошти) Допорогова 

закупівля

48760000-3

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

Пакети програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів

Послуги  антивірусної  

програми 2282

72260000-5

45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, 

ліній зв’язку та 

електропередач, 

шосе, доріг, 

аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання 

поверхонь

Поточний ремонт 

асфальтобетонного 

покриття на території 

КЗ «Херсонська міська 

клінічна лікарня ім. А. і 

О. Тропіних» по вул. 

Комарова,2 м. Херсоні

2282

Допорогова 

закупівля

Спеціальний 

фонд (0712010)

(додаткові 

кошти-

Доручення)

Послуги з програмного  

забезпечення Офіс 2282

72260000-5

Послуги пов‘язані з 

програмним 

забезпеченням

Супровід програмного 

забезпечення 2282

Допорогова 

закупівля

спеціальний  

фонд 

(МБ  0712010)

(додаткові 

кошти) 



спеціальний фонд 

(0712010-Д)

118537,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 0712113)

76000,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 0712010) 

(додаткові кошти) 

(Музиковка) 16280,00

2282

121996,00

(сто двадцять 

одна тисяча 

дев'ятсот 

дев'яносто шість 

грн. 00 коп.)

РАЗОМ

2282 121996,00

у т. ч. загальний 

фонд ( МБ  

0712113) 2282 121996,00

200,00

(двісті грн. 00 

коп.)

РАЗОМ 2282 200,00

у т. ч. загальний 

фонд ( МБ  0712113) 200,00

543451,00

(п'ятсот сорок 

три тисячі 

чотириста 

п'ятдесят одна 

грн. 00 коп.)

10000,00

(десять тисяч 

грн. 00 коп.)

3300,00

(три тисячі  

триста грн. 00 

коп.)

РАЗОМ

2282 556751,00

09310000-5 

Розподіл води

Електрична енергія                    

( 20%)

09320000-8

Допорогова 

закупівля

Пролонгація 

договору

Пролонгація 

договору

загальний  

фонд (МБ 

0712113)   

(2272)65110000-7

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

спеціальний 

фонд

загальний фонд 

(МБ   0712113)          

( 2271)

2282

Послуги 

теплопостачання   

(20%)

2282

Електрична енергія09310000-5 

загальний  

фонд (МБ 

0712113)    

(2273)

Допорогова 

закупівля

2282

Електрична енергія

Послуги 

централізованого 

водопостачання 

загальний  

фонд (МБ 

0712010)   

(2273)

Оплата послуг  та енергоносіїв

Відшкодування витрат 

електричної енергії 2282



загальний  фонд 

(МБ 0712113) 

3300,00

загальний  фонд 

(МБ 0712010)
543451,00

спеціальний фонд 

10000,00

190000,00

(сто дев'яносто  

тисяч   грн. 00 

коп.)

40000,00

(сорок  тисяч   

грн. 00 коп.)

РАЗОМ 2282 230000,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ 0712113)

230000,00

86982,00

(вісімдесят 

шість тисяч 

дев'ятсот 

вісімдесят дві  

грн. 00 коп.)

5000,00

(п'ять тисяч  

тисяч грн. 00 

коп.)

5000,00

(п'ять тисяч грн. 

00 коп.)

20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

90520000-8

Послуги у сфері 

поводження з 

радіоактивними, 

токсичними, 

медичними та 

небезпечними 

відходами

Послуги з  утилізації  

небезпечних та медичних 

відходів 2282

спеціальний 

фонд          

(2282)

спеціальний 

фонд             

(2282)

Допорогова 

закупівля

Центрифуги, 

вальцювальні 

машини чи торгові 

автомати

Центрифуга 

лабораторна 3110

80510000-2

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд          

Послуги з 

професійної 

підготовки 

спеціалістів

Послуги у сфері 

підвищення кваліфікації

42930000-4

загальний 

фонд  (МБ   

0712113)  

(2275)

2282

Допорогова 

закупівля

2282

Допорогова 

закупівля

Допорогова 

закупівля

09110000-3 Тверде паливо Вугілля кам'яне

загальний  

фонд (МБ 

0712113)   

(2274)2282

Послуги з 

транспортування 

трубопроводами

Послуги з 

транспортування  

природного газу 

газотранспортною 

системою

Розподіл газу

2282

загальний  

фонд (МБ 

0712113) 

(2274)

65210000-8 Розподіл газу

60300000-1



2000,00

(дві тисячі грн. 

00 коп.)

20000,00

(двадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

140000,00

(сто сорок  тисяч   

грн. 00 коп.)

46712,00

(сорок шість 

тисяч  сісот 

дванадцять грн. 

00 коп.)

99522,00

(дев'яносто 

дев'ять тисяч 

п'ятсот двадцять 

дві грн. 00 коп.)

30000,00

(тридцять тисяч 

грн. 00 клп.)

ВСЬОГО
7619003,76

у т. ч. загальний 

фонд ( мед. 

субв.0712113) 1637926,00

у т. ч. загальний 

фонд ( МБ 0712113)

865318,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ- 0712010)

2969533,73

у т. ч. загальний 

фонд ( 0712143) 55331,00

спеціальний фонд 1291124,85

у т. ч. загальний 

фонд ( 0712142) 33597,00

71320000-7

Послуги з 

інженерного 

проектування

Капітальний ремонт 

ліфтів стаціонарного 

корпусу (проектно-

кошторисна 

документація) 3210

Допорогова 

закупівля

42930000-4 Центрифуги, 

вальцювальні 

машини чи торгові 

автомати

Центрифуга 

лабораторна 3110

Допорогова 

закупівля

спеціальний 

фонд          

(перерозподіл 

коштів)

спеціальний 

фонд          

(3110)

38510000-3 Мікроскопи

Мікроскоп бінокулярний 

з імересійними 

об’єктивами 3210

Допорогова 

закупівля

48620000-0

Операційні 

системи

Програмне 

забезпечення Windows 3210

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд 

(МБ - 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

Капітальний ремонт 

комерційного вузла 

обліку газу котельні 

вул. Комарова,2 з 

встановленням 

газового модему

Водопровідні та 

санітарно-технічні 

роботи45330000-9 3210

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд (Субв. 

0712113) 

(додаткові 

кошти)

загальний 

фонд 

(МБ - 

0712010) 

(додаткові 

кошти)

48820000-2 Сервери Сервер 3210

Допорогова 

закупівля

загальний 

фонд 

(МБ - 

0712113) 

(додаткові 

кошти)



у т. ч. загальний 

фонд (мед. субв.- 

0712010) 24000,00

у т. ч. загальний 

фонд (МБ- 0712010) 

Музиковка 231964,00

у т.ч. спеціальний 

фонд (0712010-Д) 510209,18

Затверджений рішенням  тендерного комітету від 11.09.2018р. №99

Голова тендерного комітету О.В.Гудкова

Секретар тендерного комітету Л.М. Агаркова


