
ДОДАТОК 
до річного плану закупівель на 2015 рік. 

Кіровоградська дитяча обласна лікарня, 01994921 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ м( ерства економічного розвитку 
і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі Процедура закупівлі 

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (бумагата 
медичні бланки) 2210 

5010,00 грн. (п"ять тисяч 
десять грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин) 

2210 

36081,00 грн. (тридцять шість 
тисяч вісімдесят одна грн. 00 

коп.) (з ПДВ) 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(бензин) 

2210 

24500,00 грн (двадцять чотири 
тисячі п'ятсот грн. 00 коп.) (з 

ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські чорнила 2210 

1500,00 грн.(одна тисяча 
п"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 
продукція; барвники художні та друкарські чорнила 2210 

1000,00 грн. (одна тисяча грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

2210 

16046,00 грн.(шістнадцять 
тисяч сорок шість грн. 00 коп.) 

(з ПДВ) 
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

2210 

26900,00 грн.(двадцять шість 
тисяч дев'ятсот грн. 00 коп.) (з 

ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

23.20.1 Вироби вогнетривкі (будівельні матеріали) 

2210 

4707,00 грн.(чотири тисячі 
сімсот сім грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

23.20.1 Вироби вогнетривкі (будівельні матеріали) 

2210 

6000,00 грн.(шість тисяч грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 

2210 

1000,00 грн.(одна тисяча грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини 

2210 

7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 
коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві 2210 

2000,00 грн.(дві тисячі грн. 00 
коп.) (з ПДВ) 

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві 2210 
6000,00 грн. (шість тисяч грн. 

00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 



1 2 3 4 6 

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні 
та піскоструминні; прокладки (вогнегасники) 

2210 

17500,00 грн. (сімнадцять 
тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) (з 

ПДВ) 

( 
Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 

до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 
06.04.15р. 

28.29.8 Частини інших машин і устатковання 
загальної призначеності, н. в. і. у. (запчастини до 
автомобіля) 2210 

4548,00 грн.(чотири тисячі 
п"ятсот сорок вісім грн. 00 

коп.) (з ПДВ) 

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.(господарські засоби) 2210 

1000,00 грн.(одна тисяча грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.(господарські засоби) 2210 
3100,00 грн. (три тисячі сто 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 
Додаткові кошти згідно Довідки №4-1-9 

від 22.01.2015р. 

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 
(журнали) 2210 

7408,00 грн.(сім тисяч сорок 
вісім тисяч 00 коп.) (з ПДВ) 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 

17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші (стрічка 
діаграмна) 

2220 
6000,00 грн. (шість тисяч грн. 

00 коп.)(з ПДВ) 

20.11.1 Гази промислові (кисень газоподібний 
медичний, закис азоту). 

2220 

106900,00 грн. (сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

20.11.1 Гази промислові (кисень газоподібний 
медичний, закис азоту). 

2220 
30000,00 грн. (тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 
Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 

від 08.06.2015р. 

20.13.2_Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки 
неорганічні (стерильні розчини). 

2220 
59200,00 грн. (п"ятьдесят 

дев"ять тисяч двісті грн. 00 
коп.) (з ПДВ) 

20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, 
різноманітні (спитр етиловий). 

2220 
20000,00 грн. (двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(засоби дезінфекції). 

2220 

100000,00 грн. (сто тисяч грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. 7% ПДВ 6542,06 грн. 

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(засоби дезінфекції). 

2220 
83000,00 грн. (вісімдесят три 
тисячі грн. 00 коп.) (з ПДВ) Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 

від 08.06.2015р. 

20.41.2 .Речовини поверхнево-активні органічні, крім 
мила. 

2220 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 

20.59.1.Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку, фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини (рентгенплівка). 

2220 80000,00 грн. (вісімдесят тисяч 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 



1 2 І 3 4 6 

20.59.1.Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку, фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини (рентгенплівка). 

2220 20000,00 грн. (двадцять тисяч 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

( 

Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 
від 08.06.2015р. 

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (реаганти). 2220 106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні (реаганти). 2220 
106900,00 грн. (сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідка №13-2-а 
від 08.06.2015р. в 

т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

21.10.3 Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки 
лише з гегеро-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 
(наркотичні препарати). 

2220 

106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 
21.10.3 Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки 
лише з гегеро-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 
(наркотичні препарати). 

2220 

50000,00 грн. (п'ятдесят тисяч 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 
від 08.06.2015р. 

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

2220 106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

21.20.1 Ліки (препарати лікарські,розчини). 2220 106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

21.20.1 Ліки (препарати лікарські,розчини). 2220 

3250,00 грн.(три тисячі двісті 
п'ятдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік №4-2-71 від 

24.02.15р. 
21.20.1 Ліки (препарати лікарські,розчини). 2220 

82900,00 грн. (вісімдесят дві 
тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.)(з 

ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 
від 08.06.2015р. 

21.20.2_Препарати фармацевтичні, інші 
(реактиви лабораторні, перев'язувальні матеріали 
вакцини, сироватки,). 

2220 

106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев"ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 
21.20.2_Препарати фармацевтичні, інші 
(реактиви лабораторні, перев'язувальні матеріали 
вакцини, сироватки,). 

2220 

106900,00 грн.(сто шість тисяч 
дев'ятсот грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 
від 08.06.2015р. 

в т.ч. 7% ПДВ 6993,46 грн. 

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (рукавички хірургічні). 2220 35000,00 грн.(тридцять п"ять 

тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 
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23.19.2.Скло технічне та інше скло 
(посуд лабораторний). 

2220 
36000,00 грн. (тридцять шість 

тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

\ 

23.19.2.Скло технічне та інше скло 
(посуд лабораторний). 

2220 700,00 грн. (сімсот грн. 00 коп.) 
(з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки №13-2-а 
від 08.06.2015р. 

26.60.1 Усталювання радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування (апарати слухові). 2220 70000,00 грн. (сімдесят тисяч 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (шприци) 

2220 

50000,00 грн.(п'ятдесят тисяч 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (шприци) 

2220 

66000,00 грн. (шістдесят шість 
тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

Продукти харчування 2230 

01.11.7 Овочі бобові сушені (горох) 2230 
16320,00 грн. (шістнадцять 

тисяч триста двадцять грн. 00 
коп.)(з ПДВ) 

01.13.1 Овочі листкові (капуста) 2230 
35000,00 грн. (тридцять п"ять 
тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ) 

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 
(морква, буряк, цибуля). 

2230 
70000,00 грн. (сімдесят тисяч 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим 
умістом крохмалю та інуліну (картопля). 

2230 

99990,00 грн.(дев"яносто 
дев"ять тисяч дев'ятсот 

дев"яносто грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

01.41.2 Молоко великої рогатої худоби молочних 
порід, сире. 

2230 
119900,00 грн. (сто 

дев"ятнадцять тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі. 2230 

99990,00 грн.(дев"яносто 
дев"ять тисяч дев'ятсот 

дев"яносто грн. 00 коп.) (без 
ПДВ) 

10.11.1 М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, 
кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (яловичина свіжа). 

2230 
99900,00 грн.(дев"яносто 

дев"ять тисяч дев'ятсот грн. 00 
коп.) (без ПДВ) 
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10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене. 2230 
119900,00 грн. (сто 

дев"ятнадцять тисяч дев"ятсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 
субпродуктів чи крові, (сосиски) 

2230 
119900,00 грн. (сто 

дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

10.20.1.Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена. 

2230 
119900,00 грн. (сто 

дев"ятнадцять тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

10.32.1 Соки фруктові та овочеві. 2230 

99990,00 грн.(дев"яносто 
дев"ять тисяч дев'ятсот 

дев"яносто грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, 
крім картоплі (томатна паста). 

2230 
31416,00 грн. (тридцять одна 
тисяча чотириста шістнадцять 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані 
(сухофрукти). 2230 

45000,00 грн.(сорок п"ять 
тисяч грн. 00 коп.) (без ПДВ) 

10.41.5 Олії рафіновані. 2230 
119900,00 грн. (сто 

дев'ятнадцять тисяч дев"ягсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

10.51.2 Молоко у твердих формах (молочна суміш). 2230 35000,00 грн. (тридцять п"ять 
тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти (масло 
вершкове). 

2230 

99990,00 грн.(дев"яносто 
дев"ять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир (сир 
твердий) 2230 

73314,00 грн. (сімдесят три 
тисячі триста чотирнадцять 

грн. 00 коп.) (без ПДВ) 

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, 
або лущений чи дроблений (рис). 

2230 51000,00 грн. (п'ятдесят одна 
тисяча грн. 00 коп.) (з ПДВ) 
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10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні 
суміші (борошно пшеничне, борошно картопляне) 

2230 
16000,00 грн. (сорок шість 

тисяч чотириста грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

" 1 

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з 
зерна зернових культур (пшенична, гречана, вівсяна, 
перлова, манна, яшна, пшоно). 

2230 
99755,00 грн.(дев"яносто 

дев"ять тисяч сімсот п'ятдесят 
п"ять грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб). 

2230 
119900,00 грн. (сто 

дев"ятнадцять тисяч дев"ятсот 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні вироби. 

2230 20400,00 грн. (двадцять тисяч 
чотириста грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.81.1 Цукор - сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса 
(цукор). 

2230 
66150,00 грн. (шістдесят шість 

тисяч сто п"ятдесят грн. 00 
коп.) (з ПДВ) 

10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-
порошок (какао). 2230 

60000,00 грн. (шістдесят тисяч 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби 
(цукерки) 2230 35000,00 грн. (тридцять п"ять 

тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.83.1 Чай і кава, оброблені (чай) 2230 
3300,00 грн.(три тисячі триста 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та 
крупка гірчичні; гірчиця готова. 2230 

2250,00 грн. (дві тисячі двісті 
п'ятдесят грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.84.2 Прянощі оброблені(лавровий лист, перец, 
кориця) 2230 

4100,00 грн.(чотири тисячі сто 
грн. 00 коп.) (3 ПДВ) 

10.84.3 Сіль харчова. 2230 3200,00 грн.(три тисячі двісті 
грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

10.85.1 - Набори продуктові та готові страви з 
макаронного тіста (пельмені). 2230 

119900,00 грн. (сто 
дев"ятнадцять тисяч дев"ятсот 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 
в т.ч. ПДВ 20% 19983,33 грн. 
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10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 
екстракти та соки з м'яса, риби й водяних 
безхребетних (дріжджі). 

2230 Ьо5,00 грн. (дев"ятсот тридцять 
п"ять грн. 00 коп) (з ПДВ) 

( 

20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки 
неорганічні (сода). 

2230 2700,00 грн. (дві тисячі сімсот 
грн. 00 коп) (з ПДВ) 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 

33.19.1 Ремонтування іншого устатковання (ремонт та 
обслуговування рентгенівської апаратури) 

2240 
18779,37 грн. (вісімнадцять 

тисяч сімсот сімдесят дев"ять 
грн. 37 коп.)(з ПДВ) 

38.11.5 Відходи безпечні, інші, придатні для 
вторинного використовування, зібрані 

2240 
21664,00 грн.(двадцять одна 

тисяча шістсот шістдесят 
чотири грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

38.22.2 Розміщування ядерних та інших небезпечних 
відходів (утилізація відпрацьованих мастил, 
люмінісцентних, бактероцидних ламп) 

2240 2241,00 грн.(дві тисячі двісті 
сорок одна грн. 00 коп) (з ПДВ) 

61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами 
проводового зв'язку (полуги зв"язку) 

2240 
18804,00 грн.(вісімнадцять 

тисяч вісімсот чотири грн. 00 
коп) (з ПДВ) 

62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у 
сфері інформаційних технологій (програмне 
забезпечення комп"ютерних систем) 

2240 

1000,00 грн.(одна тисяча грн. 
00 коп.) (з ПДВ) 62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій (програмне 
забезпечення комп"ютерних систем) 

2240 
9100,00 грн.(девять тисяч сто 

грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік №4-1-9 від 

22.01.2015р. 

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 
2240 600,00 грн.(шістсот грн. 00 

коп.) (з ПДВ) 

71.12.1 Послуги інженерні (обслуговування ліфтів, та 
обслуговування надземної частини газогону) 2240 

17992,00 грн. (сімнадцять тисяч 
дев"ятсот дев"яносто дві грн. 

00 коп) (з ПДВ) 71.12.1 Послуги інженерні (обслуговування ліфтів, та 
обслуговування надземної частини газогону) 2240 

12000,00 грн. (дванадцять 
тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 
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71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування (повірка, випробування обладнання) 2240 

_^800,00 грн. (двадцять вісім 
тисяч вісімсот грн. 00 коп.) (з 

ПДВ) 71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування (повірка, випробування обладнання) 2240 

39300,00 грн. (тридцять дев'ять 
тисяч триста грн. 00 коп. (з 

ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у. (проведення замірів опору ізоляції 
електроповодів, техогляд автомобіля) 

80.20.1 Послуги систем безпеки (охорона при УМВС 
України Кіровоград, області) 

2240 

2240 

30404,00 грн. (тридцять тисяч 
чотириста чотири грн. 00 коп.) 

(з ПДВ) 

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, 
інші, н. в. і. у. (проведення замірів опору ізоляції 
електроповодів, техогляд автомобіля) 

80.20.1 Послуги систем безпеки (охорона при УМВС 
України Кіровоград, області) 

2240 

2240 
8337,00 грн.(вісім тисяч триста 

тридцять сім грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (промивка 
мереж теплопостачання) 

2240 
63600,00 грн. (шістдесят три 

тисячі шістсот грн. 00 коп.) (з 
ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-4-а від 

06.04.15р. 

84.30.1 Послуги у сфері обов'язкового соціального 
страхування (СНІД) 

2240 250,00 грн.(двісті п"ятдесят 
грн. 00 коп.)(з ПДВ) 

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(послуги лабораторного центру держсанепідслужби) 

2240 220,63 грн. (двісті двадцять 
грн. 63 коп) (з ПДВ) 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і переферійного 
устаткування (заправка катриджів) 

2240 3008,00 грн. (три тисячі вісім 
грн. 00 коп.) (без ПДВ) 

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку 

2282 

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.(навчання 
та атестація) 

2282 9600,00 грн.(дев"ять тисяч 
шістсот грн. 00 коп.) (без ПДВ) 

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 3110 

26.60.1 Устатковання радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устатковання (Імпедансметр МІ 
24 С) 

3110 
99600,00 грн. (дев'яносто 

дев'ять тисяч шістсот грн. 00 
коп.) (без ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-10-а від 

06.04.15р. 

32.50.3 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні крісла; 
їхні частини (Лор стіл-крісло, модель 2042-1) 

3110 
91200,00 грн. (дев'яносто одна 
тисяча двісті грн. 00 коп.) (без 

ПДВ) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 7-10-а від 

06.04.15р. 
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Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 
1 

68.10.1 Продаж і купівля нерухомості 

3121 700000,00 грн. (сімсот тисяч 
грн. 00 коп.) 

Додаткові кошти згідно Довідки про зміни 
до кошторису на 2015 рік № 13-4-а від 

08.06.15р. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 черві 

Голова комітету з конкурсних торгів Хорі 


