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Ліки (добутамін гідрохлорид) 2220 Кошти державного 
бюджету' України

245 300,00 ірн (двісті сорок п'ять тисяч триста 
гривень 00 коп.), (3 ПДВ)

відкриті торги серпень
Уманець Анатолій Нечипорович, постійна робоча ірупи 

експертів для супроводу з планування та проведення 
державних закупівель

245300,00

Інструменти та прилади терапевтичні, приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (стенти коронарні та клапани серця) (2 

лоти) 2220
Кошти державного 
бюджету України

569 260.00 ірн (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті 
шістдесят іривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги вересень

Довгаиь Олександр Михайлович, постійна робоча групи 
експертів для супроводу з планування та проведення 

державних закупівель
569 260,00

Ліки 2220 Кошти державного 
бюджету України

191 264,00 ірн (.с то дев'янос то одна тисяча двісті 
шістдесят чотири гривні 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги вересень

Уманець Анатолій Нечипорович, 
постійна робоча групи експертів для супроводу з 
планування та проведення державних закупівель

191264.00

Всього: 2220 4X574 148,33 46 4 72 ЗОН.54

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та 
діс тич і юго харчуваш ія 2230 Кошти державного 

бюджету України
131 301.00 ірн (січ) іридцять одна тисяча триста одна 

гривня), (з І ІДВ)
відкриті торги

Уманець Ана толій Нечипорович, постійна робоча групи 
експертів для супроводу з планування та проведення 

державі і их за ку 11 і вел і.
126700,00

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування для лікувально-профілактичних закладів) » *

Кошти державших) 
бюджету України

2 101 520,00 іріп два мільйона сто одна тисяча 
п'ятсот двадцять іривень 00 коп ), (без ПДВ)

закупівля V одного Чернігова Галина Михалівпа

2101520.00 
(Відповідно до частини 2
пункту 4 статті 39 ЗУ "Про 

здійсення державних

Всього: 22.10 2 2.12 Я21,00 2228220,00

1 Іослуги пов'язані з особистою безпекою (послуги з цілодобової 
охорони стаціонарних об'єктів) 22*40 Кошти державного 

бюджету України
889 989,1 2 ірн (вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч 

дев'итсої вісімдесят дев'яті, іривень 12 КОП.), (ЗГІДНІ відкриті торги Свя тенко Микола Іванович 800000,00

1 Іослуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і 
і| хутряних виробів (послуги з прання медичної білизни)

2 2 » Кош ти державного 
бюджету України

609 265.14 ірн (шістсот дев'ять тисяч двісті 
шістдссяі п'ять іривень 14 коп.), (з ПДВ) відкриті торги і руде НІ» Чернсгова Г алина Михалівпа 609350.00

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й 
оптичного устаткування (3 лоти)

22-40 Кошти державного 
бюджету України

1 226 000.00 ірн. (один мільйон двісті двадцять шість 
тисяч іривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги липень Свя тенко Микола Іванович

1226000
(Лої № 2 - 145 000.00 підмінено 

1 етапі 30 Закону України

Всього: 2240 2 725 254,26 2635350,00

Пара та гаряча вода (включно з холодоагентами ) 2271 Кошти державного 
бюджету України

1015 599,99 гри (один мільйон п'ятнадцять тисяч 
п’ятсот дев'яносто дев’яті, гривень, 99 коп.), (з ПДВ)

закупівля у одного 
учасника січень Святенко Микола Іванович 1015599,99

1 Іара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води 2271 Кош ти державного 
бюджету України

1 541 333,33 три (один мільйон п'ятсот сорок одна 
тисяча іриста іридцять гри гривні, 33 коп.), (з ПДВ)

'закупівля у одного 
учасника квітень Святенко Микола Іванович 1541333,33

Всього: 2271 2 556 933,32 2556933.32

Енергія електрична 2273
Кошти державного 
бюджету України

1 325 900,00 ірн (один мільйон триста двадцяті, п'ять 
тисяч дев’ятсот іривень 00 когі.), (з ПДВ) учасника с , , » ь Святенко Миь 1 вич 1325900,00
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3 187 480,40 ірн (три мільйона сто вісімдесят сім 
тисяч чотириста вісімдесят іривень 40 коп.), (з ПДВ)

закупівля у одного 
учасника іравень Святенко Микола Іванович 3187480.40

1------ / о  h... . УЗД* 4 513 380,40 4513380,40

Затверджений рішенням комітету з конкурсні 

Голова комітету і конкурсних торгів Шев' 

Секретар комітету і конкурсних торгів То лети V

к е д

р С Т В А  
>РОВ’Я j

 ̂ н »

ЗШ1595


