
Додаток до річного плану державних закупівель на 2015 рік (зі змінами)
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"

1

код за ЄДРПОУ 02012183

П РЕД М Е Т ЗА К У П ІВ Л І

Код
К ЕКВ

(для
бюджет

них
кош тів)

О чікувана 
вартість  предмета 

закупівлі, грн.

П роцедура
закуп івл і

О рієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівл і

П рим ітки

1 2 3 4 5 6
К л ін и ка

К рейда та  некальцинований долом іт 08.11.3 2210
114,75 (сто

чотирнадцять гривень 75 
коп.)

Тканини бавовняні 13.20.2 2210 (ноль гривень 00 коп.)

В ироби текстильні готові для дом аш нього 
господарства (Б ілизна постільна)

13.92.1 2210
4276 ,00  (чотири тисячі 
дв іст і сім десят ш ість 

гривень 00 коп.)
В ироби текстильні готові, інш  ( Речі 
постільні, п ір 'яні чи пухові (зокрем а ковдри 
стьобані та  перини, диванні подуш ки, пуфи, 
подуш ки), крім  матраців, спальних м іш ків)

13.92.2 2210
1668,70 (одна тисяча 

ш істсот ш істдесят вісім  
гривень 70 коп.)

Ганчір 'я , в ідходи ш пагату, мотузок, канатів  та 
тросів і знош ені вироби, з текстильних 
м атеріалів

13.94.1 2210
23,07 (двадцять три 

гривні 07 коп.)

П ряж а м еталізована чи пряж а ском бінована з 
м еталом ; тканини з м еталевих ниток і тканини 
з м еталізованої пряжі; нитки Гумові та  корд, з 
текстильним  покривом і продукція текстильна 
т а  готові вироби технічної призначеності

13.96.1 2210
75,00 (сім десят п 'ять 

гривень 00 коп.)

О дяг дитячий, одяг інш ий та  аксесуари одягу 
інш і, з текстильного полотна, крім  
трикотаж них

14.19.2 2210
682,40 (ш істсот 

в ісім десят дві гривн і 40 
коп.)

В ироби з деревини, інш і(в т .ч  Інструм енти, 
оправи  т а  ручки до інструментів, частин и  та  
ручки  до  мітел або щ іток, заготівки  для 
виготовлення лю льок, ш евські колодки й 
розтяж ки для взуття, з деревини)

16.29.1 2210
199,35 (сто дев 'яносто  

дев 'ять гривень 35 коп.)

П апір  і картон оброблені 17.12.7 2210
5414,20 (п 'ять тисяч 

чотириста чотирнадцять 
грн. 00 коп)

+2635,20
спеціальний фонд

ВироОи канцелярські, паперові(в  т.ч 
К онверти , листівки пош тові закриті, листівки  
пош тові неілю стровані та  листівки  паперові 
чи  картонні; коробки, сумки, гам анці й 
пош тові набори для писання, паперові чи 
картонні, з умістом канцелярського паперу (в 
т.ч .Ж урнали  реєстраційні, бухгалтерські 
книги, ш видкозш ивачі, ф орм уляри та  
інш і канцелярські вироби, паперові чи

17.23.1 2210
12007,20

( дванадцять тисяч сім 
гривень 20 коп)

В ироби паперові та  картонні, інш і 17.29.1 2210

19813,54 (дев 'ятнадцять 
тисяч в ісім сот 

тринадцять гривень 54 
коп)

П аливо рідинне та  газ; оливи  м астильні ( в 
т.ч. Бензин моторний (газолін), зокрем а 
авіац ійний бензин)

19.20.2 2210

31914,00 (тридцять одна 
тисяча дев 'ятсот  

чотирнадцять гривень 00 
коп)

+4757,00
спеціальний фонд

Г ази  промислові 20.11.1 2210
500,00 ( п 'ятсот  гривень 

00 коп)
Елем енти радіоактивні, інш і, ізотопи та  їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби керам ічні 
та  суміш і, з  умістом таких елем ентів, ізотопів 
або сполук

20.13.1 2210
17400,00 (сім надцять 

тисяч чотириста гривень 
00 коп)

Елем енти хім ічні, н. в. і. у.; кислоти та  
сполуки неорганічні

20.13.2 2210
186,66 (сто в ісім десят 
ш ість гривень 66 коп.)



2
1 2 3 4 5 6

Солі інш их металів (20 .13.51-10.00 
М анганіти, м анганати та  перм анганати; 
м олібдати; вольфрамати)

20.13.5 2210
102,00 (сто дві гривні 00 

коп)

В углеводні та  їхні похідні 20.14.1 2210
2960,00 (дві тисячі 
дев 'ятсот  ш істдесят 

гривень 00 коп)
С пирти, феноли, фенолоспирти та  їхні 
галогено-, сульфо-, н ітрони нітрозопохідні; 
спирти  ж ирні технічні

20.14.2 2210
3635,40 (три  тисячі 

ш істсот тридцять п 'ять 
гривень 40 коп)

К ислоти монокарбонові ж ирні технічні; 
кислоти карбонові та їхні солі

20.14.3 2210
1550,70 (одна тисяч а 

п 'ятсот  п 'ятдесят  гривень 
70 коп)

П родукти хім ічні органічні, основні, 
р ізном анітні

20.14.7 2210
475,02 (чотириста 

сім десят п 'ять гривень 
02 коп.)

Ф арби та  лаки на  основі полімерів 20.30.1 2210
1022,00 (одна тисяча 

двадцять дві гривні 00 
коп.)

Ф арби та  лаки, інш і, та  пов 'язана з ним и 
продукція; барвники худож ні т а  друкарські 
чорнила

20.30 .2 2210
2135 ,50  (дві тисяч і сто 

тридцять п 'ять гривень 
50 коп.)

+ 50,00
спеціальний ф онд

М ило, засоби мийні та  засоби  для чищ ення 20.41.3 2210
2000,00 (дві тисяч і 

гривень 00 коп)

К леї 20.52.1 2210
479,64 (чотириста 

сім десят дев 'ять гривень 
64 коп)

Ч орнило для писання чи м алю вання та  інш і 
чорнила

20.59.3 2210
1226,60 ( одна тисяча 
двісті двадцять ш ість 

гривень 60 коп)

П родукти хім ічні р ізном анітні(тест-см уж ки 
уріни)

20.59.5 2210
14576,62 (чотирнадцять 
тисяч п 'ятсот  сім десят 
ш ість гривень 62 коп)

Залози  та  інш і органи, екстракти  цих речовин 
та  інш і речовини лю дського чи  тваринного 
походж ення, н. в. і. у.

21 .10 .6 2210
870,88 (в ісім сот сім десят 

гривень 88 коп)

Ґума регенерована в первинних ф орм ах  або як 
пластини, листи  чи стрічки

22.19.1 2210
234,00 (двісті тридцять 
чотири  гривні 00 коп)

Труби, трубки та  ш ланги з вулканізованої 
Гуми (крім  виготовлених з твердої гуми)

22.19.3 2210
1212,16 (одна тисяча 

двісті дванадцять 
гривень 16 коп)

П редм ети одягу та  аксесуари одягу з 
вулканізованої іум и  (крім  виготовлених з 
твердо ї гуми)

22.19.6 2210
180,00 (сто в ісім десят 
гривень 00 коп)

+ 180,00
спеціальний ф онд

Труби, трубки, ш ланги та  ф ітинги  до  них 
пластм асові

22.21.2 2210
1949,74 (одн а тисяча 

д ев 'ятсот  сорок де 'ять 
гривень 74 коп)

Т ара пластм асова 22.22.1 2210
35,40 (тридцять п 'ять 

гривень 40 коп)
В ироби пластмасові для будівництва; 
л інолеум  і покриви на  підлогу, тверді, не 
пластикові(Д вері, в ікна й рам и  в іконні та  
пороги для дверей, п ідвіконня, в іконниці, 
ж алю зі та  подібні вироби і їхні частини, 
пластм асові)

22.23.1 2210
14680,44 (чотирнадцять 

тисяч  ш істсот в ісім десят 
гривень 44 коп)

+ 14670,44 
спеціальний фонд

В ироби пластмасові інш і, н. в. і. у. 22 .29 .2 2210
1745,60 (одн а тисяча 

сім сот сорок п 'ять  
гривень 60 коп)

+ 598,00
спеціальний ф онд

С кло технічне та  інш е скло 23 .19 .2 2210
6084 ,00  (ш ість тисяч  

в ісім десят чотири  гривні 
00 коп.)

+ 1200,00 
спеціальний ф онд

В ироби вогнетривкі 23.20.1 2210
396,00 (триста 

дев 'яносто  ш ість гривень 
00 коп.)

В ироби санітарно-технічні керам ічні 23.42.1 2210
1565,0 (одна тисяч а 

п 'ятсот  ш істдесят п 'ять 
гривень 00 коп)

Ц ем ент 23.51.1 2210
272 ,60  (двісті с ім десят 

дві гривні 60 коп)

В апно негаш ене, гаш ене та  гідравлічне 23.52.1 2210
467,70 (чотириста 

ш істдесят сім  гривень 70 
коп)
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К ам інь розпиляний, обтесаний і остаточно 
оброблений

23.70Л 2210
144,00 (сто сорок чотири  

гривні 00 коп)
+144,00

спеціальний ф онд

В ироби абразивні 23.91Л 2210
336,84 (триста тридцять 

ш ість гривень 84 коп)
+ 56,00

спец іальний ф онд

Ф ітинги до  труб чи трубок зі сталі, не  литі 24.20.4 2210
655,72 (ш істсот 

п 'ятдесят  п 'ять гривень 
72 коп)

Н апівф абрикати  з міді та  м ідних сплавів 24.44.2 2210
417,88 (чотириста 

сім надцять гривень 88 
коп)

В ироби нож ові та  столові прибори 25.71.1 2210
239,00 (двісті тридцять 
дев 'ять гривень 00 коп)

Зам ки та  завіси 25.72.1 2210
1490,00 (одна тисяч а 
чотири ста  дев 'яносто  

гривень 00 коп)

+490 ,00
спеціальний ф онд

Інструм енти ручні для використання в 
сільськом у господарстві, садівництві чи 
л ісовом у господарстві

25.73.1 2210
500,00 (п 'ятсот  гривень 

00 коп)

Інструм енти ручні, інші 25.73.3 2210
426,56 (чотириста 

двадцять ш ість гривень 
56 коп)

Д еталі зм інні до ручних інструм ентів з 
м еханічним  урухом лю вачем /приводом  ч и  без 
нього, або до верстатів

25.73.4 2210
70,94 (сім десят 
гривень94 коп)

В м істили  металеві легкі 25.92.1 2210
95,64 (дев 'яносто п 'ять  

гривень 64 коп)

В ироби з дроту, ланцю ги та  пруж ини 25.93.1 2210
2594,10 (дві тисячі 
п 'ятсо т  дев 'яносто  

чотири  гривні 10 коп)

В ироби кріпильні та  ґвинтонарізн і 25.94.1 2210
237,00 (двісті тридцять 

сім  гривень 00 коп)
+ 43,00
спеціальний ф онд

В ироби з недорогоцінних металів, інш і 25 .99 .2 2210
88,88 (в ісім десят в ісім  

гривень 88 коп)

М аш ини обчислю вальні, частин и  та  приладдя 
до  них

26.20.1 2210
7821,84 (сім  тисяч 

в ісім сот двадцять одна 
гривня 84 коп)

+ 4275,84
спец іальний ф онд

А п аратура електрична для ком утації чи 
захисту електричних кіл, н а  напругу не більш е 
н іж  1000В

27.12.2 2210
577 ,49  (п 'ятсот  сім десят 

сім  гривень 49 коп.)

А кумулятори електричні та  частин и  до  них 27.20.2 2210
1392,00 (одна тисяча 
триста  дев 'яносто  дві 

грнивні 00 коп.)

П роводи та  кабелі електронні й  електричні, 
інш і

27.32.1 2210
840,30( в ісім сот сорок 

гривень ЗО коп)

+356 ,40
спец іальний ф онд

П ри строї електромонтажні 27.33.1 2210
1036,00 (одна тисяча 

тридцять ш ість гривень 
00 коп)

+906,00
спец іальний ф онд

Л ам пи розж арю вання та  газорозрядні 
електричні; лам пи дугові

27.40.1 2210
1000,00 ( одна тисяч а 

гривень 00 коп)
+ 60,00

спец іальний ф онд

Л ам п и  т а  світильники 27 .40 .2 2210
1050,00 (одна тисяча 
п 'ятдесят  гривень 00 

коп)
Х олодильники та  м орозильники; маш ини 
пральні; електроковдри; 
вентилятори(холодильник відділення 
ендокринології) (натуральні надходж ення)

27.51.1 2210
2300,00 (дві тисячі 

триста  гривень 00 коп  )

П рилади  електричні побутові, інш і, н. в. і. 
у .(водонагрівач для харчоблоку)

27.51 .2 2210
1825,00 (одна тисяча 

в ісім сот двадцять п 'ять 
гривень 00 коп )

К рани, вентилі, клапани та  подібні вироби  до 
труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 
виробів

28.14.1 2210
5659,00 (п 'ять тисяч  

ш істсот  п 'ятдесят дев 'ять 
гривень 00 коп)

+394,00
спеціальний ф онд

Ч астин и кранів, клапанів і подібних виробів 28.14.2 2210
1800,00 (одна тисяча 

в ісім сот гривень 00 коп)
Ч астини вальниць/підш ипників, зубчастих 
передач, м еханічних передач

28.15.3 2210
342 ,00  (триста сорок дві 

гривні 00 коп.)
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Теплообм інники; установки для 
кондицію вання повітря непобутові, 
непобутове холодильне та  морозильне 
устатковання

28.25.1 2210
842,00 (в іс ім сот сорок 

дві гривні 00 кол)
+382,00

спеціальний ф онд

Г азогенератори, дистиляційні та  
ф ільтрувальні апарати

28.29.1 2210
365,00 (триста ш істдесят 

п 'ять  гривень 00 коп)
+ 85,00

спеціальний ф онд

Ч астин и та  приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у.

29.32.3 2210
5024,00 (п 'ять тисяч 

двадцять чотири  гривні 
00 коп.)

М еблі конторські/оф існ і та  м еблі для 
підприєм ств торгівлі- стіл  (натуральні 
надходж ення)

31.01.1 2210
200,00 (двісті гривень 00 

коп.)

М еблі, інш і(тумби)(натуральні надходж ення) 31.09.1 2210
9560,00 (дев 'ять тисяч 

п 'ятсот  ш істдесят 
гривень 00 коп.)

М ітли  та  щ ітки 32.91.1 2210
392,66 (триста 

дев 'яносто  дві гривні 66 
коп)

В ідходи безпечні, інш і, придатні для 
вторинного

38.11.5 2210
385,80 (триста  

в ісім десят п 'ять гривень 
80 коп.)

С ировина вторинна металева (С ировина 
вторинна з алю мінію )

38.32.2 2210
21,70 (двадцять одна 

гривня 70 коп.)

Ж урнали та  періодичні видання друковані 58.14.1 2210
5000,00 (п 'ять тисяч 

гривень 00 коп)
П родукція друкована інш а( в т.ч .М арки 
пош тові, гербові чи подібні нові; гербовий 
папір; чекові книж ки; банкноти, акції, 
обл ігац ії та  подібні ц ін н і ,бланки м ед))папери , 
друковані

58.19.1 2210
1500,00 (одн а тисяча 

п 'ятсот  гривень 00 коп)

Разом по КЕКВ 2210
210363,22 (двісті десять 
тисяч триста шістдесят 

три гривні 22 коп)

П апір  і картон оброблені 17.12.7 2220
175,00 (сто сім десят 

п 'ять  гривень 00 коп.)

Екстракти  фарбувальні та  дубильні; тан іни  та  
їхн і похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у.

20 .12 .2 2220
1500,00 (о д н а т и с я ч а п  
'ятсот гривень 00 коп)

Елем енти хім ічні, н. в. і. у.; кислоти та  
сполуки неорганічні

20.13 .2 2220
1000,00 (одна тисяч а 

гривень 00 коп)

Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати  й 
перхлорати 20.13.3 2220

26435,00 (двадцять 
ш ість тисяч чотири ста  
тридцять п 'ять гривень 

00 коп)
С ульф іди, сульфати; н ітрати, ф осф ати і 
карбонати

20.13.4 2220
60000,00 (ш істдесят 

тисяч  гривень 00 коп)

С олі інш их металів 20.13.5 2220
2500,00 (дві тисячі 

п 'ятсот  гривень 00 коп)

Речовини хім ічні неорганічні основні, інш і, н. 
в. і. у.

20 .13 .6 2220
870,00 (в ісім сот сім десят 

гривень 00 коп)

В углеводні та  їхні похідні 20.14.1 2220

99999,00 (дев 'яносто 
дев 'ять тисяч  д ев 'ятсот  

дев 'яносто  д ев 'ять  
гривень 00 коп)

С пирти, феноли, фенолоспирти та  їхні 
галогено-, сульфо-, н ітрони нітрозопохідні; 
спирти ж ирні технічні

20.14.2 2220
7500,00 (сім  тисяч 

п 'ятсот  гривень 00 коп)

К ислоти монокарбонові ж ирні технічні; 
кислоти карбонові та  їхні солі

20.14.3 2220
2300,00 (дві тисячі 

триста  гривень 00 коп)

С полуки органічні з азотною  ф ункційною  
групою

20.14.4 2220
55000,00 (п 'ятдесят п 'ять 

тисяч гривень 00 коп)
С полуки сіркоорганічні та  інш і органічно- 
неорганічні сполуки; гетероциклічні сполуки, 
н. в. і. у.

20.14.5 2220
20000,00 (двадцять 

тисяч  гривень 00 коп)

Еф іри , пероксиди, епоксиди, ацеталі та  
напівацеталі органічні; сполуки органічні, 
інш і

20.14.6 2220
5000 ,00(п 'ять тисяч 

гривень 00 коп)

П родукти хім ічні органічні, основні, 
різноманітні

20.14.7 2220
46-*0О,ОО (сорок ш ість 
тисяч гривень 00 коп)



5
1 2 3 4 5 6

К ислота азотна; кислоти сульф оазотні; ам іак 20Л 5Л 2220
100,00 (С то гривень 00 

коп)

Д обрива азотні, м інеральні чи  хім ічні 20Л 5 .3 2220
700,00 (с ім сот гривень 

00 коп)

П естициди та  інш і агрохім ічні продукти 20.20Л 2220
4350,00 (чотири тисячі 

триста  п 'ятдесят  гривень 
00 копі

Речовини поверхнево-активні орган ічн і, крім  
м ила

20.41 .2 2220
25238,16 (двадцять п 'ять 

тисяч двісті тридцять 
вісім  гривень 16 коп)

Ф отопластинки й ф отоплівки, пл івка  для 
м иттєвого друку; ф отохім ікати та 
ф отограф ічні незм іш ані речовини

20.59.1 2220
20161,00 (двадцять 

тисяч  сто ш істдесят одна 
гривня 00 коп)

+7161,00 
загальний ф онд

П родукти хім ічні р ізном анітні 20.59.5 2220
55826,00 (п 'ятдесят  п 'ять 
тисяч в ісім сот двадцять 

ш ість гривень 00 коп)

Ж елатин і його похідні, зокрем а молочні 
альбуміни

20 .59 .6 2220
5000,00 (п 'ять тисяч 

гривень 00 коп)
Л ізин, глутамінова кислота та  їхні солі; солі 
та  гідроксиди амонію  четвертинні; 
фосф оаміноліліди; ам іди т а  їхні похідні й  солі 
з цих речовин

21 .10 .2 2220
18839,00 (в ісім надцять 

тисяч в ісім сот тридцять 
дев 'ять гривень 00 коп)

-4161,00 
загальний ф онд

Л актони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки 
лиш е з гетеро-атом ом (-ам и) азоту, щ о м аю ть у 
структурі неконденсоване п іразинове кільце, 
п ірим ідинове кільце, піперазольне к ільце чи 
ф енотіазинову кільцеву систему без 
подальш ої конденсації; гідантоїн та  його 
похідні; сульфонаміди

21.10.3 2220
12000,00 (дванадцять 
тисяч  гривень 00 коп)

Ц укри хім ічно чисті, н. в. і. у .; еф іри  т а  естери 
цукрів і їхні солі, н. в. і. у.

21 .10 .4 2220
4200,00 (чотири тисячі 
двісті гривень 00 коп)

П ровітам іни, вітам іни  й  гормони; глікозиди  та  
алкалоїди рослинного походж ення т а  їхні 
похідні; антибіотики

21.10.5 2220
43000,00 (сорок 
тритисячі гривень 00 
коп)

-1000,00 
загальний ф онд

Залози  та  інш і органи, екстракти  цих речовин 
та  інш і речовини лю дського чи  тваринного 
походж ення, н. в. і. у.

21 .10 .6 2220

114720,39 ( сто 
чотирнадцять тисяч 
сім сот двадцять гривень 
39 коп)

Л іки 21.20.1 2220
53000,00 (п 'ятдесят три 
тисячі гривень 00 коп)

-2000,00 
загальний ф онд

П репарати  фармацевтичні, інші 21.20.2 2220
39000,00 (тридцять 
дев 'ять тисяч гривень 00 
коп)

Т канини проіум ован і (крім  кордів до  ш ин) 22.19.5 2220
2283,85 ( дві тисячі 
двісті в ісім десят три  
гривні 85 коп)

П редм ети одягу та  аксесуари одягу з 
вулканізованої Гуми (крім  виготовлених з 
твердої Гуми)

22 .19 .6 2220
47874,84 (сорок сім  
тисяч  в ісім сот сім десят 
чотири гривні 84 коп)

Т ара пластм асова 22.22.1 2220
0,00 (ноль гривень 00 
коп)

В ироби пластм асові інш і, н. в. і. у. 22.29 .2 2220
300,00 (триста гривень 
00 коп)

С кло технічне та  інш е скло 23.19 .2 2220
0,00 (ноль гривень 00 
коп)

П рилади для контролю вання інш их ф ізичних 
характеристик

26.51.5 2220
740,00 ( сім сот сорок 
гривень 00 коп)

У статковання радіологічне, електром едичне 
та  електротерапевтичне устатковання

26.60.1 2220
2090 ,00  (дві тисячі 
дев 'яносто  гривень 00 
коп)

Інструм енти і прилади м едичні, хірургічн і та  
стоматологічні

32.50.1 2220

54018,15 (п 'ятдесят  
чотири  тисячі 
вісім надцять гривень 00 
коп)

В ироби м едичної та  х ірургічної 
призначеності, інші

32.50.5 2220
2906 ,00  (дві тисячі 
дев 'ятсот  ш ість гривень 
00 коп)
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Разом по К Е К В  2220

834626,39 (вісімсот 
тридцять чотири 
тисячі шістсот 
двадцять шість 
гривень 39 кой)

у  т.ч. 2906,00 
спеціальний фонд; 
81720,39
спеціальний ф онд
(натуральні
надходж ення)

О вочі листкові 01.13.1 2230
25951 ,64  (двадцять п 'ять 
тисяч дев 'ятсот  п 'ятдесят  
одна гривня 64 коп)

+1000,00 
загальний ф онд

К ультури овочеві плодоносні, інші 01.13.3 2230
2210 ,00  (дві тисяч ідвісті 
десять гривень 00 коп)

О вочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні, інш і (з низьким  ум істом  
крохм алю  та  інуліну)

01.13.4 2230

39552,82 (тридцять 
дев 'ять  тисяч п 'ятсот  
п 'ятдесят  дві гривні 82 
коп)

К оренеплоди та  бульби їстівн і з високим  
ум істом  крохмалю  та  інуліну

01.13.5 2230

66250,00 (ш істдесят 
ш ість тисяч двісті 
п 'ятдесят  гривень 00 
коп)

Я йця у  ш каралупі, свіж і 01 .47 .2 2230

46616 ,00  (сорок 
ш ість тисяч ш істсот 
ш істнадцять гривень 00 
коп)

М 'ясо  свійської птиці, свіж е чи охолодж ене 10.12.1 2230
87394,90 (в іс ім десят  сім 
тисяч триста  дев 'яносто  
чотири гривні 90 коп.)

-1025,00 
загальний ф онд

П родукція рибна, свіж а, охолодж ена чи 
зам орож ена

10.20.1 2230

13518,00 (тринадцять 
тисяч п 'ятсот 
вісім надцять гривень 00 
коп)

П лоди т а  овочі, оброблені т а  законсервован і, 
крім  картоплі

10.39.1 2230
5894,96 (п 'ять тисяч 
в ісім сот дев 'яносто  
чотири гривні 96 коп)

П лоди й горіхи, оброблені та  законсервован і 10.39.2 2230
900,00 (дев 'ятсот 
гривень 00 коп)

О лії раф іновані 10.41.5 2230
35601,60 (тридцять п 'ять 
тисяч  ш істсот одна 
гривня 60 коп)

М олоко та  верш ки, рідинні, оброблені 10.51.1 2230
21000 ,00  (двадцять одна 
тисяч а гривень 00 коп)

Рис напівобруш ений чи  повністю  обруш ений, 
або лущ ений чи  дроблений

10.61.1 2230
11560,00 (одинадцять 
тисяч п 'ятсот  ш істдесят 
гривень 00 коп)

-3480,00 
загальний ф онд

Борош но зернових і овочевих культур; їхні 
суміш і

10.61.2 2230
7550,00 (сім  тисяч 
п 'ятсот  п 'ятдесят  
гривень 00 коп)

К рупи, крупка, гранули та  інш і продукти з 
зерна зернових культур

10.61.3 2230

51590,00 ( п 'ятдесят  
одна тисяча п 'ятсот  
дев 'яносто гривень 00 
коп)

+3505,00 
загальний ф онд

В ироби хлібобулочні, кондитерські та  
кулінарні, борош няні, нетривалого зберігання

10.71.1 2230
75661,16 (с ім дест п 'ять 
тисяч ш істсот ш істдесят 
одна гривня 16 коп)

М акарони, локш ина, кускус і подібні 
борош няні вироби

10.73.1 2230
1680,00 (одна тисяч а 
ш істсот  вісім десят 
гривень 00 коп)

Ц укор-сирець, тростинний і очищ ений 
тростинний чи  буряковий цукор (сахароза); 
м еляса

10.81.1 2230

19560,00 (дев 'ятнадцять 
тисяч п 'ятсот ш істдесят 
гривень 00 коп)

Ч ай  і кава, оброблені 10.83.1 2230
1509,80 (одна тисяч а 
п 'ятсот дев 'ять гривень 
80 коп)

О цет; соуси; суміш і приправ; борош но та 
крупка гірчичні; гірчиця готова

10.84.1 2230
1353,12 (одна тисяч а 
триста  п 'ятдесят три 
гривні 12 коп)

П рянощ і, оброблені 10.84.2 2230
283,50 (двісті вісім десят 
три гривні 50 коп)

С іль харчова 10.84.3 2230
1737,50 (одн а тисяча 
сім сот тридцять сім 
гривень 50 коп)
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П родукти харчові готові гомогенізовані для 
дитячого та  дієтичного харчування( для дітей- 
сиріт)

10.86.1 2230
66004,50 (ш істдесят 
ш ість тисяч чотири 
гривні 50 коп)

С упи, яйця, дріж дж і та  інш і харчові продукти; 
екстракти  та  соки з м 'яса, риб и  й водяних 
безхпебетнИХ

10.89.1 2230
229,00 (двісті двадцять 
дев 'ять гривень 00 коп)

С олі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати  й 
перхлорати

20.13.3 2230
2396,00 (дві тисячі 

триста  дев 'яносто ш ість 
гривень 00 коп)

Разом по КЕКВ 2230
586004,50 (п'ятсот 

вісімдесят шість тисяч  
чотири гривні 50 коп)

у т.ч зальний 
фонд 520000,00; 

66004,50 
спеціальний 

Лонл

П ослуги, пов'язані з л ісівництвом ) 02.40.1 2240
5650,00 (п 'ять тисяч 

ш істсот п 'ятдесят  
гривень 00 коп)

П ослуги щ одо друкування, інші 18.12.1 2240
2880 ,00  (дві тисячі 
в ісім сот вісім десят 

гривень 00 коп)

П ослуги палітурні та  послуги, пов 'язан і з 
оправлянням

18.14.1 2240
500,00 (п 'ятсот  гривень 

00 коп)

Рем онтування та  технічне обслуговування 
м аш ин загальної призначеності

33.12.1 2240
20702,84 (двадцять 

тисяч сім сот дві гривні 
84 коп)

Рем онтування та  технічне обслуговування 
електронного й оптичного устаткування

33.13.1 2240
9071,49 (дев 'ять тисяч  

сім десят одна гривня 49 
коп)

Ремонтування та  технічне обслуговування 
інш ого електричного устатковання

33.14.1 2240
10000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп)

Збирання безпечних відходів, непридатних 
для вторинного використовування

38.11.2 2240
20000 ,00  (двадцять 

тисяч гривень 00 коп)

П ослуги підприєм ств щ одо перевезення 
безпечних відходів

38.11.6 2240
2777 ,10  (дві тисячі 
с ім сот сім десят сім 

гривень 10 коп)

Збирання небезпечних відходів 38.12.1 2240
765 ,00(с ім сот ш істдесят 

п 'ять гривень 00 коп)

П ослуги підприєм ств щ одо перевезення 
небезпечних відходів

38.12.3 2240
4000 ,00  (чотири тисячі 

гривні 00 коп)

П ослуги щ одо рекультивування та 
спец іалізованої боротьби із забрудненням , 
інш і

39.00.2 2240
1300,00 (одна тисяч а 

триста  гривень 00 коп)

П ослуги щ одо видання л іцен зії н а  право 
користування програм ним  забезпеченням

58.29.5 2240
6900 ,00  (ш ість тисяч  
дев 'ятсот  гривень 00 

коп.)

П ослуги щ одо передавання даних  і 
повідомлень

61.10.1 2240
20000,00 (двадцять 

тисяч  гривень 00 коп)

П ослуги зв 'язку Інтернетом проводовими 
мереж ами

61.10.4 2240
14400,00 (чотирнадцять 

тисяч  чотириста гривень 
00 коп)

П ослуги щ одо проектування та  розробляння у 
сф ері інф орм аційних технологій  для 
прикладних завдань

62.01.1 2240
750,00 (сім сот п 'ятдесят  

гривень 00 коп)

П ослуги щ одо консультування стосовно 
апаратного забезпечення

62.02.1 2240
2096,50 (дві тисячі 

дев 'ятсот  ш ість гривень 
50 коп)



8
1 2 3 4 5 6

П ослуги щ одо консультування стосовно 
систем  і програм ного забезпечення

62.02.2 2240
6423,50 (ш ість тисяч 

чотири ста  двадцять три  
гривні 50 кой)

П ослуги щ одо технічної допом оги  у  сфері 
інф орм аційних технологій

62.02.3 2240
2967 ,00  ( дві тисячі 

дев 'ятсот  ш істдесят сім 
гривень 00 коп.)

П ослуги щ одо обробляння даних, 
розм іщ ування інф орм ації на  веб-вузлах, щ одо 
програм ного застосування та  інш і послуги 
тттпттп забезпечення і н г і ї п п м я т і і й н п -

63.11.1 2240
3552 ,00  (три тисячі 

п 'ятсот  п 'ятдесят  дві 
гривні 00 коп)

П ослуги інформаційні, інш і, н. в. і. у. 63.99.1 2240
6061,25 (ш ість тисяч 

ш істдесят одна гривня 
25 коп)

П ослуги щ одо грош ового посередництва, 
інш і, н. в. і. у.

64.19.3 2240
10000,00 (десять тисяч  

гривень 00 коп)

П ослуги щ одо страхування ж иття 65.11.1 2240
400 ,00  (чотириста 

гривень 00 коп)

П ослуги щ одо страхування автотранспорту 65.12.2 2240
1400,00 (одна тисяча 

чотири ста  гривень 00 
коп)

П ослуги інж енерні 71.12.1 2240
17905,31 (сім надцять 
тисяч  дев 'ятсот  п 'ять  

т и в е н ь  00 коп .ї

П ослуги щ одо технічного випробовування 
й аналізування

71.20.1 2240
99000,00 (дев 'яносто 

дев 'ять тисяч гривень 00 
коп)

П ослуги фотографічні спеціалізовані 74.20.2 2240
1951,46 (одна тисяча 

д ев 'ятсот  п 'ятдесят  одна 
гривня 46 коп.)

П ослуги щ одо надання проф есій ної та  
технічної допом оги та  консультаційні, н. в. і. 

У-

74.90.1 2240
500,00 (п 'ятсот  гривень 

00 коп)

П ослуги професійні, технічні т а  ком ерційні, 
інш і, н. в. і. у.

74 .90 .2 2240
7009,64 (сім тисяч 

дев 'ять гривень 64 коп)

П ослуги систем  безпеки 80.20.1 2240
11595,90 (одинадцять 

тисяч п 'ятсот  дев 'яносто 
п 'ять гривень 90 коп)

+ 30,30
спец іальний ф онд

П ослуги  щ одо очищ ування, інш і 81.29.1 2240
8276,76 (вісім  тисяч  

дв іст і сім десят ш ість 
гривень 76 коп)

П ослуги у  сф ері громадського порядку та  
гром адської безпеки

84.24.1 2240
2400 ,00  (дві тисячі 

чотири ста  гривень 00 
коп)

П ослуги л ікувальних закладів 86.10.1 2240
2000 ,00  (дві тисячі 

гривень 00 коп)

П ослуги у  сф ері охорони здоров'я , інш і 86.90.1 2240
4000,00 (чотири тисячі 

гривень 00 коп)
Рем онтування комп'ю терів і периф ерійного 
устатковання

95.11.1 2240
15000,00 (п 'ятнадцять 
тисяч  гривень 00 коп)

П ослуги щ одо прання та  х ім ічного чищ ення 
текстильних і хутряних виробів

96.01.1 2240
63243,96 (ш істдесят три 
тисячі двісті сорок три 

гривні 96 коп)

Разом по КЕКВ 2240

385479,41 (триста 
вісімдесят п'ять тисяч 

чотириста сімдесят 
дев'ять гривень 41 коп)

В ироби паперові та  картонні, інш і 17.29.1 2250

3055,00 (три  тисяч і 
п 'ятдесят  п 'ять гривень 

00 коп)

Разом по KERB 22S0
3055,00 (три тисячі 

п'ятдесят п'ять гривень 
00 коп)

П ослуги каналізаційні 37.00.1 2272
66400 ,00  (ш істдесят 

ш ість тисяч  чотириста 
гривень 00 коп)

Разом по КЕКВ 2272
66400,00 (шістдесят 

шість тисяч чотириста 
гривень 00 коп)
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П ослуги щ одо надання проф есійної та 
техн ічної допомоги та  консультаційн і, н. в. і. 

У-

74.90.1 2282
5461,40 (п 'ять тисяч 
чотириста ш істдесят 
одна гривня 40 коп)

П ослуги освітянські, інш і, н. в. і. у. 85.59.1 2282
11702,36 (одинадцять 

тисяч  сім сот дві гривні 
36 коп.)

+2500,00
спец іальний ф онд

Разом по КЕКВ 2282
17163,76 (сімнадцять 
тисяч сто шістдесят 
три гривні 76 коп)

М аш ини обчислю вальні, частини та  приладдя 
до  них

26.20.1 3110
7660,00 (сім  тисяч 
ш істсот ш істдесят 

гривень 00 коп.)

У статковання радіологічне, електром едичне 
та  електротерапевтичне устатковання

26.60.1 3110
40000,00 (сорок тисяч 

гривень 00 коп)

П рилади оптичні, інш і, та  їхн і частини 26.70.2 3110
8771,00 (вісім  тисяч 
сім сот сім десят одна 

гривня 00 коп.)

+8771,00 
спеціальний фонд

Разом по КЕКВ 3110

56431,00 (п’ятдесят 
шість тисяч чотириста 
тридцять одна гривня 

00 коп)
Будування ж итлових будівель (нове 
будівництво, реконструкція, кап італьний і 
поточні ремонти)

41.00.3 3132
100000,00 (сто тисяч 

гривень 00 коп.)
+ 100000,00 
спеціальний ф онд

Разом по КЕКВ 3132
100000,00 (сто тисяч 

гривень 00 коп)
НАУКА

В ироби канцелярські, паперові(в  т.ч 
К онверти , листівки пош тові закриті, листівки  
пош тові неілю стровані та  листівки  паперові 
чи  картонні; коробки, сумки, гам анці й 
пош тові набори для писання, паперові чи 
картонні, з ум істом  канцелярського паперу (в 
т .ч .Ж урнали  реєстраційні, бухгалтерські 
книги, ш видкозш ивачі, ф ормуляри та 
інш і канцелярські вироби, паперові чи 
картонні)

17.23.1 2210
946,20 ( дев 'ятсот  сорок 

ш ість гривень20 коп)

Елементи радіоактивні, інш і, ізотопи та  їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби керам ічні 
та  суміш і, з умістом таких  елем ентів, ізотопів 
або сполук

20.13.1 2210
10000,00 (десять тисяч 

гривень 00 коп)

С полуки органічні з азотною  ф ункційною  
групою

20.14 .4 2210
13500,00 (тринадцять 

тисяч  п 'ятсот  гривень 00 
коп)

К леї 20.52.1 2210
143,64 (сто сорок три 

гривні 64 коп)

В ироби з недорогоцінних металів, інш і 25.99.2 2210
181,89 (сто в ісім десят 
одна гривня 89 коп)

У бори наголовні захисні; ручки для писання 
та  олівці, дош ки, ш темпелі для датування, 
опечатування та  нумеоування: стоічки  до

32.99.1 2210
90,68 (дев 'яносто 
гривень 68 коп.)

Ж урнали та  періодичні видання друковані 58.14.1 2210
5000,00 (п 'ять тисяч 

гривень 00 коп)

Разом по КЕКВ 2210

29862,41 (двадцять 
дев'ять тисяч вісімсот 
шістдесят дві гривні 41 

коп)

П ослуги інформаційні, інш і, н. в. і. у. 63.99.1 2240
13500,00 ( тринадцять 

тисяч п 'ятсот  гривень 00 
коп)

Разом по КЕКВ 2240
13500,00 ( тринадцять 
тисяч п'ятсот гривень 

00 коп)

Затверджений рішення «хету з конкурі
НАЦІОНАЛЬНОЇ академії 

. МЕДИЧНИХ НАУК VKPAWM.

Голова комітету З КОИКурСНИХ Т О р ІЧВ  Ке0201'

рргів від 15.10.2015 р. №29

О.М.Носова 
(прізвйще, ініціали)

Вик.Чернуха О.І. тел.62-40-16


