
ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року N 1106
Додаток до річного плану закупівель на 2015 р. зі змінами станом на 01.01.2016 рік 

Комунального некомерційного підприємства "Консультатнвно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. К иєва"__________________

Предмет закупівлі
код

КЕКВ
/ п п я

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.
і іроцед

ура
иріинтовнии

початок Примітка

1 2
3

4 5 6
Всього: Загальний фонд 

бюджету
Спеціальний фонд бюджету 

(власні надходження)

Вироби текстильні готові для домашнього господарства 
(код Д К 016:2010 13.92.1)

2210
8 056,98 

(вісім тисяч п'ятдесят 
шість грн.98 коп.)

8 056.98 
(вісім тисяч п'ятдесят шість 

грн.98 коп.)

грудень 2015 
Р

«Вироби текстильні готові, інші» (мішки під сміття) 
(код ДК 016:2010 13.92.2) 2210

1 064,16 
(одна тисяча шістдесят 

чотири грн. 16 коп.)

1 064.16 
(одна тисяча шістдесят 

чотири грн 16 коп.)

жовтень 2015 
Р

Папір і картон оброблені (код ДК 
016:2010 17.12.7) 2210

15 851,52 
(п'ятнадцять тисяч 

вісімсот п'ятдесят одна 
грн.52 коп.)

15 851,52 
(п'ятнадцять тисяч вісімсот 
п'ятдесят одна грн.52 коп.)

лютий- 
грудень 2015 

Р

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція 
(код Д К 016:2010 17.22.1) 2210

594,90
(п'ятсот дев'яносто чотири 

грн.90 коп.)

594,90
(п'ятсот дев'яносто чотири 

грн.90 коп.)

листопад 
2015 р.

Вироби канцелярські, паперові (папір, папки, журнали 
реєстраційні, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, 
конверти.медичні бланки) (код Д К 
016:2010 17.23.1)

2210

56 287,48 
(п'ятдесят шість тисяч 
двісті вісімдесят сім 

грн.48 коп.)

56 287,48 
(п'ятдесят шість тисяч двісті 
вісімдесят сім грн 48 коп.)

лютий- 
грудень 2015 

Р

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин) 
(код Д К  016:2010 19.20.2)

2210
106 648,00 

(сто шість тисяч шістсот 
сорок вісім грн.00 коп.)

106 648,00 
(сто шість тисяч шістсот 
сорок вісім грн.00 коп.)

січень- 
ірудень 2015 

Р-

«Фарби га лаки на основі полімерів» 
(код ДК 016:2010 20.30.1) 2210

1703,10 
(одна тисяча сімсот три 

фн. 10 коп.)

1703,10 
(одна тисяча сімсот три 

грн. 10 коп.)

жовтень 2015 
Р-

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 
(код Д К  016:2010 20.41.3)

2210

33 553,32 
(тридцять три тисячі 
п'ятсот п'ятдесят три 

грн.32 коп.)

33 553,32 
(тридцять три тисячі 

п'ятсот п'ятдесят три грн.32 
коп.)

січень- 
листопад 
2015 р.

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення 
(код Д К  016:2010 20.41.4) 2210

4207,74 
(чотири тисячі двісті сім 

грн.74 коп.)

4207,74 
(чотири тисячі двісті сім 

грн.74 коп.)

листопад 
2015 р.

Клеї
(код Д К  016:2010 20.52.1)

2210
408,60 

(чотириста вісім грн.60 
коп.)

408,60 
(чотириста вісім грн.60 

коп.)

червень 2015 
Р



Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила 
(фарба штемпельна) (код 
Д К 016:2010 20.59.3)

2210
346,00 

(триста сорок шість 
грн.00 коп.)

346.00
(триста сорок шість грн.00 

коп.)

грудень 2015 
Р

Шини та камери гумові нові (код 
Д К  016:2010 22.11.1) 2210 (дві тисячі шістсот 

тридцять дев'ять грн.00
(дві тисячі шістсот 

тридцять дев'ять фН.ОО
листопад 

2015 р.

«Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім 
виготовлених з твердої гуми)»
(код ДК 016:2010 22.19.3)

2210
750,00 

(сімсот п'ятдесят фН.ОО 
коп.)

750,00 
(сімсот п'ятдесят грн.00 

коп.)

листопад 
2015 р

«Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові» 
(код Д К 016:2010 22.21.2) 2210

2 300,00 
(дві тисячі триста грн.00 

коп.)

2 300.00 
(дві тисячі триста фн.00 

коп.)

листопад 
2015 р

Тара пластмасова 
(код Д К 016:2010 22.22.1) 2210

862.80 
(вісімсот шістдесят дві 

грн.80 коп.)

862,80 
(вісімсот шістдесят дві 

грн.80 коп.)

листопад 
2015 р.

Вироби пластмасові, інші 
(кодДК 016:2010 22.29.2) 2210

134,1
(сто тридцять чотири 

грн.Ю коп.)

134,1
(стотридцять чотири грн.Ю 

коп.)
жовтень 2015

Вапно негашене, гашене та гідравлічне» 
(кодДК 016:2010 23.52.1) 2210

.зьи.ь
(триста шістдесят грн.60

Зс>и,6
(триста шістдесят грн.60 жовтень 2015 

Р
«Замки та завіси»
(кодДК 016:2010 25.72.1) 2210

1 809,78 
(одна тисяча вісімсот 
дев'ять фн.78 коп )

1 809,78 
(одна тисяча вісімсот 
дев’ять грн.78 коп.)

жовтень 2015 
Р

«Інструменти ручні, інші» (код ДК 
016:2010 25.73.3) 2210

226,44 
(двісті двадцять шість 

грн.44 коп.)

226,44 
(двісті двадцять шість 

грн.44 коп.)

жовтень 2015 
Р

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні» (дюбеля та саморізи) 
(кодДК 016:2010 25.94.1) 2210

329,04 
(триста двадцять дев’ять 

грн.04 коп.)

329,04 
(триста двадцять дев'ять 

грн.04 коп.)

жовтень 2015 
Р

«Вироби з недорогопінних металів, інші» 
(кодДК 016:2010 25.99.2) 2210

183,00
(сто вісімдесят три грн.00 

коп.)

183,00
(сто вісімдесят три грн.00 

коп.)

листопад 
2015 р.

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 
(засіб криптографічного захисту інформації (К З І)  
"Secure Token-337")
(кодД К 016:2010 26.20.1)

2210
950,00 

(дев'ятсот п'ятдесят 
грн.00 коп.)

950,00 
(дев'ятсот п'ятдесят фН.ОО 

коп.)

вересень 
2015 р.

Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої (код 
Д К 016:2010 26.20.2)

2210
889.68

(вісімсот вісімдесят 
дев'ять грн.68 коп.)

889,68 
(вісімсот вісімдесят дев'ять 

фн.68 коп.)

лютий- 
червень 2015 

Р
Елементи баластні розрядних ламп або трубок 
(кодДК 016:2010 27.11.5) 2210

183,60
(сто вісімдесят три грн.60 

коп.)

183,60
(сто вісімдесят три грн.60 

коп.)

Апаратура електрична (розетки та вимикачі) 
(кодДК 016:2010 27.12.2) 2210

835,99 
(вісімсот тридцять п'ять 

грн.99 коп.)

835.99 
(вісімсот тридцять п'ять 

грн.99 коп.)

жовтень, 
ірудень 
2015 р.

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 
(кодДК 016:2010 27.32.1) 2210

3 515,74 
(три тисячі п'ятсот 

п'ятнадцять грн.74 коп.)

3 515,74 
(три тисячі п'ятсот 

п'ятнадцять фн.74 кой.)

жовтень 2015 
Р

Пристрої електромонтажні 
(код Д К  016:2010 27.33.1)

2210

1 888,63 
(одна тисяча вісімсот 
вімдесят вісім гри.63 

коп.)

1 888,63 
(одна тисяча вісімсот 

вімдесят вісім фН.63 коп.)

грудень 2015 
Р



"Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи 
дугові" (код ДК 
016:2010 27.40.1)

2210
2 271,00 

(дві тисячі двісті сімдесят 
одна грн.00 коп.)

2 271,00 
(дві тисячі двісті сімдесят 

одна грн.00 коп.)

жовтень 2015 
Р

"Лампи та світильники" (код ДК 
016:2010 27.40.2) 2210

2 160,00 
(дві тисячі сто шістдесят 

грн.00 коп.)

2 160,00 
(дві тисячі сто шістдесят 

грн.00 коп.)

жовтень 2015 
Р

Устатковання електричне, інше, та його частини (код Д К 
016:2010 27.90.1)

2210
1275,00 

(одна тисяча двісті 
сімдесят п'ять грн.00 

коп.)

1275,00 
(одна тисяча двісті сімдесят 

п'ять грн.00 коп.)

січень 2015 
Р

«Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, 
резервуарів, цистерн і подібних виробів»
(кодДК 016:2010 28.14.1)

2210
3 915,00 

(три тисячі дев'ятсот 
п'ятнадцять грн.00 коп.)

3 915.00 
(три тисячі дев'ятсот 

п’ятнадцять грн.00 коп.)

листопад 
2015 р.

Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і 
лічильні машини (код ДК 
016:2010 28.23.1)

2210
835.92 

(вісімсот тридцять п'ять 
грн.92 коп.)

835,92
(вісімсот тридцять п’ять 

грн.92 коп.)

лютий- 
червень 2015 

Р

Мітли та щітки (код 
Д К 016:2010 32.91.1)

2210
1 094,82 

(одна тисяча дев'носто 
чотири грн.82 коп.)

1 094.82 
(одна тисяча дев'носто 

чотири грн.82 коп.)

лютий 2015 
Р

Журнали та періодичні видання друковані 
(код Д К 016:2010 58.14.1)

2210
2 750,24

(дві тисячі сімсот 
п'ятдесят грн.24 коп.)

2 750,24
(дві тисячі сімсот п'ятдесят 

грн.24 коп.)

січень- 
червень 2015 

Р
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 
(марки)
(код Д К 016:2010 58.19.1)

2210
364,00 

(триста шістдесят чотири 
грн. КОП.)

364.00 
(триста шістдесят чотири 

фН. коп.)

червень 2015 
Р

будівельні матеріали та господарчі товари
2210

13 764,93 
(тринадцять тисяч сімсот 
шістдесят чотири грн.93 

коп.)

13 764.93
(тринадцять тисяч сімсот 
шістдесят чотири грн.93 

коп.)

січень- 
червень 2015 

Р



Гїоі ашення кредиторської заборг ованості на 01.01.2015 
Р-

2610 62 713.20 62 713.20 січень 2015 
Р

предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми 
(рукавични оглядові латексні) (код Д К 
016:2010 22.19.6)

2610,
2220

68 545.07 
(шістдесят вісім тисяч 

п’ятсот сорок п'ят грн.07 
коп. )

65 095.39 
(шістдесят п'ять тисяч 
дев'яносто п’ять фн.39 

коп. )

3 449,68 
(три тисячі чотириста сорок 

дев'ять грн. 68 коп.)

січень, 
квітень 2015 

Р

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, 
н.в.і.у.(перекис водню, пергідроль)
(код Д К 016:2010 20.13.6)

2610

23 780,4 
(двадцять три тисячі 

сімсот вісімдесят грн.40 
коп.)

23 780,4 
(двадцять три тисячі 

сімсот вісімдесят 
грн.40 коп.)

січень- 
фудень 2015 

Р

Напої алкогольні, дистильовані (спирт етиловий 70%)
(код Д К 016:2010 11.01.1) 2610

95 599,89 
(дев'яносто п’ять тисяч 

п'ятсот дев'яносто дев'ять 
грн.89 коп.)

95 599,89 
(дев'яносто п'ять тисяч 

п’ятсот дев'яносто 
дев'ять фн.89 коп.)

березень, 
квітень 2015 

Р

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (спирт 
96%)
(код Д К 016:2010 20.14.7)

2610
33 005,47 

(тридцять три ТИСЯЧІ 

п'ять грн.47коп.)

33 005,47 
(тридцять три тисячі 

п'ять грн.47коп.)

квітень 
2015 р.

Пестициди та інші агрохімічні продукти (деззасоби) 
(код Д К 016:2010 20.20.1) 2220

124 487,00 
(сто двадцять чотири 

тисячі чотириста 
вісімдесят сім фН.ОО коп.)

124 487,00 
(сто двадцять чотири тисячі 

чотириста вісімдесят сім 
грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Препарати фармацевтичні інші 
(код Д К 016:2010 21.20.2)

2610.
2220

73 675.39 
(сімдесят три тисячі 

шістсот сімдесят п’ять 
грн.39 коп. )

3 600,00 
(три тисячі шістсот 

грн.00 коп.)

70 075,39 
(сімдесят тисяч сімдесят 

п'ять фн.39 коп. )

лютий- 
серпень 2015 

Р

Фотопласгинки й фотоплівки, плівка для миттєвого 
друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини 
(код Д К  016:2010 Код 20.59.1)

2610.
2220

46 714,23 
(сорок шість тисяч сімсот 
чотирнадцять грн.23 коп.)

1 889,62 
(одна тисяча вісімсот 

вісімдесят дев'ять 
грн.62 коп.)

44 824,61 
(сорок чотири тисячі 

вісімсот двадцять чотири 
грн.61 коп.)

лютий- 
серпень 2015 

Р

Продукти хімічні різні (реагенти діагностичні або 
лабораторні багатоскладові: пасти для виготовлення 
моделей; віск стоматологічний та інші засоби, що їх 
використовують у стоматології, виготовлені на основі 
гіпсу) (код Д К 
016:2010 20.59.5)

2610,
2220

100 747,36 
(сто тисяч сімсот сорок 

сім гри.36 коп.)

6 602,99 
(шість тисяч шістсот 

дві грн.99 коп.)

94 144,37 
(дев'яносто чотири тисячі 

сто сорок чотири фн.37 
коп.)

лютий- 
фудень 2015 

Р

Вироби пластмасові інші, н. в. і. (пробірки) 
(код Д К  016:2010 22.29.2) 2220

30 843,37 
(тридцять тисяч вісімсот 

сорок три грн.37 коп.)

30 843,37 
(тридцять тисяч вісімсот 

сорок три фн.37 коп.)

березень- 
грудень 2015 

Р

Інструменти та прилади терапевтичні: приладдя, протези 
та орторедичні пристрої (зуби штучні та деталі для 
протезування зубів) (код Д К 
016:2010 32.50.2)

2220
10 091,67 

(десять тисяч дев’яносто 
одна фн.67 коп.)

10 091.67 
(десять тисяч дев'яносто 

одна грн.67 коп.)

березень- 
грудень 2015 

Р

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 
(цементи стоматологічні та інші стоматологічні 
матеріали для пломбування зубів)
(код Д К  016:2010 32.50.5)

2220
95 307,26 

(дев'яносто п 'ять тисяч 
триста сім фн.26 коп.)

95 307,26 (дев'яносто 
п 'ять тисяч триста сім 

фн.26 коп.)

березень- 
грудень 2015 

Р

Папір-некрейдований (крафт-папір) (код 
Д К 016:2010 17.12.4) 2220

7200,00 
(сім тисяч двстіі грн.00 

коп.)

7200,00 
(сім тисяч двстіі грн.00 

коп.)

березень 
2015 р.



Екстракти фарбувальні та дубильні: таніни та їхні 
похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у. ( 
код Д К  016:2010 20.12.2)

2220
10 308,00 

(десять тисяч триста вісім 
грн.00 коп.)

10 308,00 
(десять тисяч триста вісім 

ірн.00 коп.)

березень 
2015 р.

ліки ( код 
Д К 016:2010 21.20.1) 2220

16 472,99 
(шістнадцять тисяч 

чотириста сімдесят дві 
грн.99 коп.)

16 472,99 
(шістнадцять тисяч 

чотириста сімдесят дві 
грн.99 коп.)

квітень 2015 
Р

провітаміни,вітаміни й гормони,антибіотики... 
( код Д К 016:2010 21.10.5) 2220

1 853,67 
(одна тисяча вісімсот 

вісімдесят дев'ять грн.67 
коп.)

І 853,67 
(одна тисяча вісімсот 

вісімдесят дев’ять грн.67 
коп.)

квітень, 
липень 2015 

Р
Вироби паперові та картонні, інші (рулони паперові, 
розграфлені для самописних приладів) (термопапір для 
відеоиринтера) ( код ДК 
016:2010 17.29.1)

2220
13 200,00 

(тринадцять тисяч двісті 
грн.00 коп.)

13 200,00 
(тринадцять тисяч двісті 

грн.00 коп.)

квітень 2015 
Р

Одяг.виготовлений з фетру чи нетканих полотен (маски 
медичні)
( код Д К 016:2010 14.19.3)

2220
475,2

(чотириста сімдесят п’ять 
грн.20 коп.)

475,2
(чотириста сімдесят п'ять 

грн.20 коп.)

квітень 2015 
Р

Частини та приладдя до вимірювального, 
випробовувального та навігаційного устатковання 
(мікроветг- 1000, кювети - 1000)
( код Д К 016:2010 26.51.8)

2220

13 882,61 
(тринадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят дві 
грн.61 коп.)

13 882,61 
(тринадцять тисяч вісімсот 
вісімдесят дві грн.61 коп.)

травень 2015 
Р

Вапняк та гіпс (гіпс медичний ВГМ Г-5  - 240 кг) ( 
код Д К  016:2010 08.11.2) 2220

964,8 
(дев'ятсот шістдесят 
чотири грн.80 коп.)

964,8
(дев’ятсот шістдесят чотири 

грн.80 коп.)

травень 2015 
Р

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (скарифікатори), (коробки 
стерилізаційні) ( 
код Д К 016:2010 32.50.1)

2220
7 706,40 

(сім тисяч сімсот шість 
грн.40 коп. )

7 706,40 
(сім тисяч сімсот шість 

грн.40 коп.)

червень,
серпень
2015р.

Вироби з недорогоцінних металів, інші (припій срібний) 
( код ДК 016:2010 25.99.2) 2220

3 038,40 
(три тисячі тридцять вісім 

грн.40 коп.)

3 038,40 
(три тисячі тридцять вісім 

грн.40 коп.)

червень
2015р.

Вироби канцелярські, паперові (термопапір для Е К Г )  
(код Д К 016:2010 17.23.1) 2220

2 794,4 
(дві тисячі сімсот 

дев'яносто чотири грн.40 
коп.)

2 794,4
(дві тисячі сімсот дев'яносто 

чотири грн.40 коп.)

листопад 
2015 р.

Сполуки органічні з азотною функційною 
групою"(азопірамова проба)
(код Д К 016:2010 20.14.4)

2220

4 725,00 
(чотири тисячі сімсот 
двадцять п'ять грн.00 

коп.)

4 725,00 
(чотири тисячі сімсот 

двадцять п'ять грн.00 коп.)

листопад 
2015 р.

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи 
дугові:лпмпи ультрафіолетові (лампи бактерицидні ДВ-4 
шт.) (код Д К 016:2010 
27.40.1)

882,00 
(вісімсот вісімдесят дві 

грн.00 коп.)

882,00 
(вісімсот вісімдесят дві 

грн.00 коп.)

листопад 
2015 р.

Скло технічне та інше скло (посуд лабораторний 
скляний)
( код Д К 016:2010 23.19.2)

2220
5 532,00 

(п'ять тисяч п'ятсот 
тридцять дві грн.00 коп.)

5 532,00 
(п'ять тисяч п'ятсот 

тридцять дві грн.00 коп.)

липень 2015 
Р

Молоко та вершки, рідинні, оброблені код 
(Д К  016:2010 10.51.1) 2230

11 789,3 
(одинадцять тисяч сімсот 
вісімдесят дев'ять грн.ЗО 

коп.)

11 789,3 
(одинадцять тисяч сімсот 
вісімдесят дев'ять грн.ЗО 

коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р



Погашення кредиторської заборгованості на 
01.01.2015 р. 2240 4 671.25 4 671.25 січень 2015 

р

Послуги щодо очищування, інші (дератизація) 
(код Д К 016:2010 81.29.1) 2240

5 418,00 
(п'ять тисяч чотириста 

вісімнадцять грн.00 коп.)

5 418,00 
(п'ять тисяч чотириста 

вісімнадцять грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Ремонтування та технічне обслуговування машин 
загальної призначеності (ремонтування та технічне 
обслуговування підіймального та вантажного 
устатковання (ТО  ліфтів); технічне обслуговування 
обєкта газопостачання) (код Д К 
016:2010 33.12.1) 2240

34 286,84 
(тридцять чотири тисячі 
двісті вісімдесят шість 

грн 84 коп.)

34 286,84 
(тридцять чотири тисячі 
двісті вісімдесят шість 

грн.84 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р-

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання( заправка картриджів)
(код Д К 016:2010 95.11.1) 2240

11 599,00 
(одинадцять тисяч п'ятсот 
дев'яносто дев'ять грн.00 

коп.)

11 599,00 
(одинадцять тисяч п’ятсот 
дев'яносто дев'ять грн.00 

коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р-

Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 
відходів (вивіз Т В П )
(код Д К 016:2010 38.11.6) 2240

12 630,11 
(дванадцять тисяч шістсот 

тридцять грн 11 коп )

12 630,11 
(дванадцять тисяч шістсот 

тридцять грн. 11 коп.)

січень- 
ірудень 2015 

Р-

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги 
місцевого телефонного зв'язку)
(код Д К 016:2010 61.10.1) 2240

14 524,82 
(чотирнадцять тисяч 

п'ятсот двадцять чотири 
грн.82 коп.)

14 524,82 
(чотирнадцять тисяч п'ятсот 

двадцять чотири грн.82 
коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Послуги системи безпеки 
(код Д К 016:2010 80.20.1)

2240

1 9506,54 
(дев'ятнадцять тисяч 

п’ятсот шість грн.54 коп.)

1 9506,54 
(дев'ятнадцять тисяч п'ятсот 

шість грн.54 коп.)

січень- 
ірудень 2015 

Р-

Послуги юридичні 
(код Д К 016:2010 69.10.1) 2240

36 000,00 
(тридцять шість тисяч 

грн.00 коп.)

36 000,00 
(тридцять шість тисяч 

грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 
(код Д К 016:2010 61.10.4)

2240

6 000,00 
(шість тисяч грн.00 коп.)

6 000,00 
(шість тисяч грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення 
(код Д К 016:2010 62.02.2) 2240

1 668,00 
(одна тисяча шістсот 

шістдесят вісім грн.00 
коп.)

1 668,00 
(одна тисяча шістсот 

шістдесят вісім грн 00 коп.)

червень, 
грудень 2015 

Р

Послуги щодо технічної допомоги у сфері 
інформаційних технологій 
(код Д К 016:2010 62.02.3) 2240

27 284,00 
(двадцять сім тисяч двісті 
вісімдесят чотири грн.00 

коп.)

27 284,00 
(двадцять сім тисяч двісті 
вісімдесят чотири грн.00 

коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою 
(код Д К 016:2010 63.11.1) 2240

1 345,50 
(одна тисяча триста сорок 

п'ять грн 50 коп.)

1 345,50 
(одна тисяча триста сорок 

п'ять грн.50 коп.)

січень, 
серпень 2015 

Р

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н.в.і.у. 
(код Д К 016:2010 64.19.3)

2240

3 862,36 
(три тисячі вісімсот 

шістдесят дві грн.36коп.)

3 862,36 
(три тисячі вісімсот 

шістдесят дві грн.36коп.)

січень- 
вересень 
2015 р.



Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних 
і хутряних виробів (код Д К 016:2010 
96.01.1) 2240

25 655,76 
(двадцять п'ять тисяч 

шістсот п'ятдесят п'ять 
грн.76 коп.)

25 655,76 
(двадцять п’ять тисяч 

шістсот п'ятдесят п'ять 
грн.76 коп.)

січень- 
грудень 2015 

р

Відходи небезпечні, зібрані (відходи медичні небезпечні, 
інші) (код 
Д К 016:2010 38.12.2) 2240

3 762,00 
(три тисячі сімсот 

шістдесят дві грн.00 коп.)

3 762,00 
(три тисячі сімсот 

шістдесят дві грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р
Утилізуванпя відсортованих матеріальних ресурсів 
(відпрацьовані люмінесцентні лампи)
(код Д К 016:2010 38.32.1) 2240

4 845,60 
(чотири тисячі вісімсот 
сорок п'ять грн.60 коп.)

4 845,60 
(чотири тисячі вісімсот 
сорок п'ять грн.60 коп.)

лютий 2015 
Р

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 
небезпек (страхування орендованого приміщення) 
(код Д К 016:2010 65.12.4) 2240

1 279,59 
(одна тисяча двісті 

сімдесят дев’ять грн.59 
коп.)

1 279,59 
(одна тисяча двісті сімдесят 

дев'ять грн.59 коп.)

січень 2015 
Р

Послуги щодо страхування автотранспорту (обов'язкове 
страхування транспортних засобів-2)
(код Д К 016:2010 65.12.2)

2240

1 804,00 
(одна тисяча вісімсот 
чотири грн.00 коп )

1 804,00 
(одна тисяча вісімсот 
чотири грн.00 коп.)

грудень 2015 
Р

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і 
страхування життя (обов'язкове особисте страхування від 
нещасних випадків на гранспорті-2)
(код ДК 016:2010 65.12.1) 2240

153,00 
(сто п'ятдесят три грн.00 

коп.)

153,00
(сто п'ятдесят три грн.00 

коп.)

грудень 2015 
Р

Послуг и щодо фінансового аудиту 
(код Д К 016:2010 69.20.1) 2240

16 000,00 
(шістнадцять тисяч 

грн.00 коп.)

16 000,00 
(шістнадцять тисяч грн.00 

коп.)

січень 2015 
Р

Ремонтування та технічне обслуговування електронного 
й оптичного устатковання (ремонтування та технічне 
обслуговування радіологічного, електромедичного й 
електротерапевтичного устатковання)
(код Д К 016:2010 33.13.1)

2240

25 133,24 
(двадцять п'ять тисяч сто 
тридцять три грн.24 коп.)

25 133,24 
(двадцять п'ять тисяч сто 
тридцять три грн.24 коп.)

січень- 
вересень 
2015 р.

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів 
(код Д К 016-2010 45.20.1)

2240

10 482,21 
(десять тисяч чотириста 

вісімдесят дві грн.21 коп.)

10 482,21 
(десять тисяч чотириста 

вісімдесят дві грн.21 коп.)

січень- 
травень 2015 

Р

Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними 
вишукувальні та консультаційні послуги внесення змін в 
базу даних міського земельного кадастру (зміна назви) 
(код Д К 016-2010 71.12.3)

2240

1 347,00 
(одна тисяча триста сорок 

сім грн.00 коп.)

1 347,00 
(одна тисяча триста сорок 

сім грн.00 коп.)

лютий 2015 
Р

Будування нежитлових будівель (нове будівництво, 
реконструкція, капітальний і поточні ремонти) 
(виготовлення та встановлення металопластикових 
конструкцій)
(код Д К 016:2010 41.00.4) 2240

9 866,58 
(дев'ять тисяч вісімсот 
шістдесят шість грн.58 

коп.)

9 866,58 
(дев’ять тисяч вісімсот 
шістдесят шість грн.58 

коп.)

лютий, 
серпень 2015 

Р



Послуги щодо наукового досліджування та 
експериментального розробляння у сфері медичних наук 
(розробка проекту тарифів на медичні послуги)
(код Д К 016:2010 72.19.3)

2240

11 700,00 
(одинадцять тисяч сімсот 

грн.00 коп.)

11 700,00 
(одинадцять тисяч сімсот 

грн.00 коп )

березень 
2015 р.

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування
(код Д К 016:2010 71.20.1) 2240

21 638,76 
(двадцять одна тисяча 
шістсот тридцять вісім 

грн.76 коп.)

21 638,76 
(двадцять одна тисяча 
шістсот тридцять вісім 

грн.76 коп.)

квітень- 
грудень 2015 

Р

Послуги освітянські, інші. н. в. і. у. 
(код Д К 016:2010 85.59.1) 2240

1 022,99 
(одна тисяча двадцять дві 

грн.99 коп.)

1 022,99 
(одна тисяча двадцять дві 

грн.99 коп )

березень 
2015 р.

Продаж рекламного місця в газетах (код 
Д К 016:2010 58.13.3) 2240

2411,52 
(дві тисячі чотириста 

одинадцять грн 52 коп.)

2 411,52 
(дві тисячі чотириста 

одинадцять грн.52 коп.)

березень 
2015 р.

Послуги щодо надання професійної та технічної 
допомоги та консультаційні, н. в. і. у. (проведення 
незалежної оцінки автотранспортних засобів)
(код Д К 016:2010 74.90.1)

2240

4 000,00 
(чотири тисячі грн.00 

коп.)

4 000,00 
(чотири тисячі грн 00 коп.)

травень 2015 
Р

Послуги посередників щодо продажу рекламного місця 
(код Д К  016:2010 73.12.1)

2240

1 240,00 
(одна тисяча двісті сорок 

грн.00 коп.)

1 240,00 
(одна тисяча двісті сорок 

грн.00 коп.)

липень
2015р.

Послуги пожежних служб (оплата послуг із заправки 
вогнегасників) (код ДК 
016:2010 84.25.1) 2240

2 858,4 
(дві тисячі вісімсот 

п’ятдесят вісім грн.40 
коп.)

2 858,4 
(дві тисячі вісімсот 

п'ятдесят вісім грн.40 коп.)

серпень
2015р.

Ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електричного устаткування 
(код Д К 016:2010 33.14.1) 2240

3 000,00 
(три тисячі грн.00 коп.)

3 000,00 
(три тисячі грн.00 коп.)

грудень 2015 
Р

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування (проведення індивідуального 
дозиметричного контролю персоналу категорії А  
рентгенівського відділення) (код 
Д К 016:2010 71.20.1) 2240

5 580,00 
(п'ять тисяч п'ятсот 

вісімдесят грн.00 коп.)

5 580,00 
(п'ять тисяч п'ятсот 

вісімдесят грн.00 коп.)

грудень 2015 
Р

нанесення багатошарових
металоподібнихкомгюзиційпих покриттів на металеві 
зібні протези 2240

540,96
(п'ятсот сорок грн.96 коп.)

540,96
(п'ятсот сорок грн.96 коп.)

грудень 2015 
Р

відшкодування податку на землю
2240

12 745,97 
(дванадцять тисяч сімсот 
сорок п'ять грн.97 коп.)

12 745,97 
(дванадцять тисяч сімсот 
сорок п'ять грн.97 коп.)

січень- 
ірудень 2015 

Р

відшкодування витрат балансоутримувача по 
утриманню та обслуговуванню нерухомого майна 
(експлуатаційні витрати) 2015 р. 2240

54 294,74 
(п'ятдесят чотири тисячі 
двісті дев'яносто чотири 

грн.74 коп.)

54 294,74 
(п'ятдесят чотири тисячі 
двісті дев'яносто чотири 

грн.74 коп.)

січень- 
фудень 2015 

Р

Послуги міського та приміського пасажирського 
наемного транспорту, інші (проїзні квитки) 
код (Д К  016:2010 49.31.2)

2250
9 160,00 

(дев'ять тисяч сто 
шістдесят грн.00 коп.)

9 160,00 
(дев'ять тисяч сто шістдесят 

грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р



Погашення кредиторської заборгованості на 
01.01.2015 р. 2610 177 833.04 151 839,13 25 993,91

лютий 2015 
р

відшкодування вартості теплової енергії для опалення 
2015 р.

2610,
2271

516 183,12 
( п'ятсот шістнадцять 

тисяч сто вісімдесят три 
гри. 12 коп.)

399912,61 
(триста дев'яносто 

дев'ять тисяч дев'ятсот 
дванадцять грн.61 коп.)

116 270,51 
(сто шістнадцять тисяч 

двісті сімдесят грн.51 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

ГІара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
(код Д К 016-2010 35.30.1)

2610,
2271

47 761,46 
(сорок сім тисяч сімсот 
шістдесят одна грн.46 

коп.)

41 900,00 
(сорок одна тисяча 

дев'ятсот грн.00 коп.)

5 861,46 
(п'ять тисяч вісімсот 

шістдесят одна грн.46 коп.)

січень- 
ірудень 2015 

Р

Погашення кредиторської заборгованості на 
01.01.2015 р. 2610 8 263,65 4 265.68 3 997.97 лютий 2015 

Р

Вода природна (код 
Д К 016-2010 36.00.1) 2272

12 803,99 
(дванадцять тисяч 

вісімсот три грн. 99 коп.)

12 803,99 
(дванадцять тисяч вісімсот 

три фн. 99 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

відшкодування вартості питної води та приймання 
стічних вод 2015 р.

2610,
2272

69 064,91 
(шістдесят дев'ять тисяч 

шістдесят чотири 
грн.9] коп.)

63 432,84 
(шістдесят три тисячі 

чотириста тридцять дві 
грн.84 коп.)

5 632,07 
(п'ять тисяч шістсот 

тридцять дві грн.07 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Погашення кредиторської заборгованості на 
01.01.2015 р. 2610 46 701,85 46 701,85 лютий 2015 

Р

Енергія електрична 
(код Д К 016:2010 35.11.1) 2610

51 300,00 
(п'ятдесят одна тисяча 

триста грн.00 коп.)

51 300,00 
(п'ятдесят одна тисяча 

триста грн 00 коп.)

березень 
2015 р.

відшкодування витрат з електроенергії на 2015 р. 2273
30 050,66 

(тридцять тисяч п'ятдесят 
грн.66 коп.)

30 050,66 
(тридцять тисяч п'ятдесят 

грн.66 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Розподіляння газоподібного палива трубопроводами 
(код Д К 016:2010 35.22.1) 2274 3 000,00 

(три тисячі грн.00 коп.)
3 000,00 

(три тисячі грн.00 коп.)

січень- 
грудень 2015 

Р

Послуги освітянські, інші. н. в. і. у 
(код Д К 016:2010 85.59.1)

2282
4 507,00 

(чотири тисячі п'ятсот сім 
грнОО коп.)

4 507,00 
(чотири тисячі п'ятсот сім 

грнОО коп.)

лютий, 
липень 2015 

Р

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і 
страхування здоров'я 
(код Д К 016:2010 65.12.1)

2730 32,30
(тридцять дві грн.30 коп.)

32,30
(тридцять дві грн.30 коп.)

червень 2015 
Р

Устаткування радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування (монітор дихання 
пацієнта), (електрокардіограф ЮКАРД-100), 
(парафінонагрівач)
(код Д К 016:2010 26.60.1)

3110

43 897,00 
(сорок три тисячі вісімсот 

дев'яносто сім грн.00 
коп.)

43 897,00 
(сорок три тисячі вісімсот 
дев'яносто сім грн.00 коп.)

квітень, 
липень, 

грудень 2015 
Р



Устаткування (|>отоі рафічне та частини до нього 
(пристрій для фотохімічної обробки рентінівеької плівки 
"ОНІКС)" із сушкою УФОРГІ-С). (ліхтар пеакимнічний 
"О П ІКО " J I I 1-3) (код ДК 
016:2010 26.70.1)

3110

14 320.00 
( чотирнадцять тисяч 

триста двадцять грн.00 
коп )

14 320.00 
(чотирнадцять тисяч триста 

двадцять грн 00 кой )

червень- 
лимень2015 

Р

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 
( ком пютерна і ех 11 і ка )
(код ДК 016:2010 26.20.1 )

3210

27 964,92 
(двадцять сім тисяч 
дев'ятсот шістдесят 
чотири грн 92 коп.)

27 964.92 
(двадцять сім тисяч 
дев'ятсот шістдесят 
чотири і рн 92 коп )

травень 2015 
Р

Інструменти і прилади медичні, хірургічні га 
стоматологічні (датчик лінійний 112-3 для пагносгичної 
ультрачв> кової системи), (конектор для УЗД)
(код ДК 016:2010 32.50.1)

3210. 
31 10

95 100.00 
(дев'яносто п'ять тисяч сто 

три 00 коп )

84 100.00 
(вісімдесят чотири 

тисячі сто грн 00 коп )

1 1 00.000 
(одинадцять тисяч т ірн.00 

коп.)

вересень. 
ФУ де III» 
2015р

Затверджений рішенням комітет) j конкурсних горни протоколом 
б/н від 26 01 2016 р

Голова комітсіч ч конк\рсни\ горі ін 

Секретар комітету і конкурсних торгів

Ьерезкж В.11 

СіренкоС ).В.


