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Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі

Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі

Примітки 
(Сума договору, грн., тощо)

1 2 3 4 5 6

Вироби канцелярські, паперові 2210 190 000,00 грн (сто дев'яносто тисяч гривень 00 
коп.), (з ПДВ)

відкриті торги червень
190000,00

(Відмінено на підставі частини 1 статті 30 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель»)

Вироби канцелярські, паперові 2210 137 752,00 грн (сто тридцять сім тисяч сімсот 
п'ятдесят дві гривні 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги серпень 52684,44

Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та 
навігаційного устаткування (частини для моніторів пацієнта)

2210 172 800,00 грн (сто сімдесят дві тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги липень

172800,00
(Відмінено відповідно до абзацу 7 частини 1 

статті 30 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель")

Частини помп та компресорів (частини до апарату для 
штучної вентиляції легень)

2210 160 424, 00 грн (сто шістдесят тисяч чотириста 
двадцять чотири гривні 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги липень

160424,00
(Відмінено відповідно до абзацу 7 частини 1 

статті 30 Закону^України "Про здійснення 
державних закупівель")

Частини та приладдя до вимірювального, випробовувального 
та навігаційного устатковання (частини для моніторів 

і пацієнта)
2210 196 050,00 грн (сто дев'яносто шість тисяч п'ятдесят 

гривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги вересень 191400,00

Частини помп та компресорів (частини до апарату для 
штучної вентиляції легень) 2210 187 665,00 грн. (сто вісімдесят сім тисяч шістсот 

шістдесят п'ять гривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги вересень 174475,08

Всього: 2210 521 467,00 418 559,52



)

Піки
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Чиї-ін ш і || It I V І І‘ М'|К)ЦІІІ(ЛІМІІІ сполуки лише з гетеро- 
(ііммммі ііМіі) іішіу, що миіоіі» у структурі неконденсоване 

1111 <н іш ііін і1 і»Інми\ піримідинове кільце, піперазольне кільце 
■ill фріІОІІН іІІІІОііу кільцеву систему без подальшої 

і пшінці null, і ІДПМТОЇн та його похідні; сульфонаміди 
(НАРКОТИЧНІ, психотропні засоби)

1 918 198,00 грн (один мільйон дев'ятсот 
вісімнадцять тисяч сто дев'яносто вісім гривень 00 

коп.), (без ПДВ)

291 720,00 грн (двісті дев'яносто одна тисяча сімсот 
двадцять гривень 00 коп.), (без ПДВ)

599 332,00 грн (п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч 
триста тридцять дві гривні 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги

відкриті торги

відкриті торги 104852,42

І Іроиітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

2 060 542,00 грн (два мільйона шістдесят тисяч 
п'ятсот сорок дві гривні 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
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

546 202,00 грн (п'ятсот сорок шість тисяч двісті дві 
гривні 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги

Залози та інші органи, екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного походження, н. в. і. у.

1 774 200,00 грн (один мільйон сімсот сімдесят 
чотири тисячі двісті гривень 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги 1816933,24

Препарати фармацевтичні, інші
5 212 000,00 грн (п'ять мільйонів двісті дванадцять 

тисяч гривень 00 коп.), (без ПДВ)
відкриті торги 5537624,53

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
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

709 950,00 грн (сімсот дев'ять тисяч дев'ятсот 
п'ятдесят гривень 00 коп.), (без ПДВ)

відкриті торги 642835,90

Ліки (3 лоти)
4 832 400,00 грн (чотири мільйони вісімсот 

тридцять дві тисячі чотириста гривень 00 коп.), (без 
ПДВ)

відкриті торги



)

Пестициди та інші агрохімічні продукти 2220
889 505,08 грн (вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч 

п'ятсот п'ять гривень 08 коп.), (з ПДВ) 889 505,08 відкриті торги лютий 888762,30

Інструменти і прилади медичні хірургічні та 
стоматологічні (витратні матеріали для лікування 

порушень серцевого ритму)
2220

2 800 990,00 грн (два мільйона вісімсот тисяч 
дев'ятсот дев'яносто гривень 00 коп.), (без ПДВ)

2 800 990,00 відкриті торги березень 2878193,00

Препарати фармацевтичні інші (матеріали 
перев’язувальні)

2220
489 512,26 грн (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч 

п'ятсот дванадцять гривень 26 коп.), (з ПДВ)
489 512,26 відкриті торги березень 484035,46

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези 
та ортопедичні пристрої (частини тіла штучні інші) (3 

лоти)
2220

1 110 983,39 грн (один мільйон сто десять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят три гривні 39 коп.), (з ПДВ)

1 110 983,39 відкриті торги березень 1115628,48

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми 
(крім виготовлених з твердої гуми), (рукавички медичні)

2220
392 472,50 грн (триста дев'яносто дві тисячі 

чотириста сімдесят дві гривні 50 коп.), (з ПДВ)
392 472,50 відкриті торги березень 320380,25

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (3 
лоти), (шовний матеріал)

2220
3 676 871,90 грн (три мільйона шістсот сімдесят 

шість тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 90 коп.), 
(з ПДВ)

3 676 871,90 відкриті торги березень 3676600,54

Інструменти і прилади медичні хірургічні та 
стоматологічні (3 лоти)

2220
2 170 270,00 грн (два мільйона сто сімдесят тисяч 

двісті сімдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)
2 170 270,00 відкриті торги березень 2070011,98

Інструменти і прилади медичні хірургічні та 
стоматологічні (3 лоти)

2220
6 312 306,00 грн (шість мільйонів триста дванадцять 

тисяч триста шість гривень 00 коп.), (з ПДВ)
6 312 306,00 відкриті торги березень 5969943,83

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези 
та ортопедичні пристрої (витратні матеріали для 

ангіографії)
2220

3 865 600,00 грн (три мільйона вісімсот шістдесят 
п'ять тисяч шістсот гривень 00 коп.), (з ПДВ)

3 865 600,00 відкриті торги березень 3865600,00

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
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, психотропні засоби)

2220
617 414,50 грн (шістсот сімнадцять тисяч чотириста 

чотирнадцять гривень 50 коп.), (з ПДВ)
617 414,50 відкриті торги квітень 617 414,50

Гази промислові (гази медичні) 2220
245 083,70 грн (двісті сорок п'ять тисяч вісімдесят 

три гривні 70 коп.), (з ПДВ)
245 083,70 відкриті торги квітень 237331,01



Ліки 2220
582 579,00 грн (п'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот 

сімдесят дев'ять гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги квітень 526156,54

Ліки 2220
500 000,00 грн (п'ятсот тисяч 00 гривень 00 коп.), (з 

ПДВ)
відкриті торги травень 487240,00

Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 
(вироби медичної призначеності для переливання крові)

2220
300 705,00 грн (триста тисяч сімсот п'ять гривень 00 

коп.), (з ПДВ)
відкриті торги червень 282000,00

Препарати фармацевтичні, інші (реагенти та витратні 
матеріали для проведення лабораторних досліджень), (5 

лотів)
2220

1 928 038,00 грн (один мільйон дев'ятсот двадцять 
вісім тисяч тридцять вісім гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги червень 1735373,81

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (витратні матеріали для анестезіології), 

(3 лоти)
2220

1 238 100,00 грн (один мільйон двісті тридцять вісім 
тисяч сто гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги червень 1150791,36

Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 
(системи для забору крові, іншого біологічно матеріалу)

2220
491 500,00 грн (чотириста дев'яносто одна тисяча 

п'ятсот гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги червень

491500,00
(Відмінено на підставі частини 1 статті 30 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель»)

Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 
(системи для забору крові, іншого біологічно матеріалу)

2220
483 640,00 грн., (чотириста вісімдесят три тисячі 

шістсот сорок гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 483640,00

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
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 

(протам ін  гідрохлорид)

2220
171 200,00 грн (сто сімдесят одна тисяча двісті 

гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги червень 170691,75

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. (перекис  
водню )

2220
121 920,00 грн (сто двадцять одна тисяча дев'ятсот 

двадцять гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги липень

121920,00
(Відмінено на підставі абзацу 8 частини 1 статті 
30 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель»)

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. (перекис  
водню )

2220
151 180,80 грн (сто п'ятдесят одна тисяча сто 

вісімдесят гривень 80 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 151180,80



Ліки 2220
790 500,00 грн (сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот 

гривень оо коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 580087,66

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро- 
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

2220
262 283,00 грн (двісті шістдесят дві тисячі двісті 

вісімдесят три гривні 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 261893,20

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди 
рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

2220
93 760,00 грн (дев'яносто три тисячі сімсот 

шістдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 93411,00

Ліки (добутамін гідрохлорид) 2220
245 300,00 грн (двісті сорок п'ять тисяч триста 

гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги серпень 208735,60

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

лоти)
2220

569 260,00 грн (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч двісті 
шістдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги вересень 515 837,50

Ліки 2220
191 264,00 грн (сто дев'яносто одна тисяча двісті 

шістдесят чотири гривні 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги

/

вересень 187400,00

Інструменти і прилади медичні хірургічні та стоматологічні 
(вироби медичної призначеності для переливання крові)

2220
325 052,00 грн. (триста двадцять п'ять тисяч 

п'ятдесят дві грн. 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги вересень 297272,13

Ліки (2 лоти) 2220
940 757,00 грн (дев'ятсот сорок тисяч сімсот 

п'ятдесят сім гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги жовтень

803 237,23

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (витратні матеріали для штучного 

кровообігу)
2220

333 180,00 грн (триста тридцять три тисячі сто 
вісімдесят гривень 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги жовтень 312 640,13

Ліки 2220
114 135,00 (сто чотирнадцять тисяч сто тридцять 

п'ять гривень 00 коп ), (з ПДВ)
відкриті торги жовтень 103 758,97



>

Препапрати фармацевтичні, інші (реагенти діагностичні) 2220 114 250,00 (сто чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят 
гривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги листопад 112 350,00

Всього: 2220 49 850 737,13 46 704 626,18

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та 
дієтичного харчування 2230 131 301,00 грн (сто тридцять одна тисяча триста 

одна гривня), (з ПДВ)
відкриті торги квітень 131301,00

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування для лікувально-профілактичних 

закладів)
2230 2 101 520,00 грн (два мільйона сто одна тисяча 

п'ятсот двадцять гривень 00 коп.), (без ПДВ)
закупівля у одного 

учасника
лютий

1726992
(Відповідно до частини 2 пункту 4 статті 39 ЗУ . 

"Про здійсення державних закупівель")

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування для лікувально-профілактичних 

закладів)
2230 2 141 120,00 грн. (два мільйона сто сорок одна 

тисяча сто двадцять гривень 00 коп.), (без ПДВ)
відкриті торги листопад

Торги відмінено на підставі абзацу 8 частини 1 
статті 30 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» у зв’язку з тим що до 
оцінки пропозиції допущено менше двох 

учасників.

Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
(послуги з харчування для лікувально-профілактичних 

закладів)
2230

1 795 350,00 грн. (один мільйон сімсот дев'яносто 
п'ять тисяч триста п'ятдесят гривень 00 коп.), (без 

ПДВ)
відкриті торги грудень

Всього: 2230 4 028 1 71,00 1 858 293,00

Послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги 3 
цілодобової охорони стаціонарних об’єктів) 2240

889 989,12 грн (вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 12 коп.), (з 

ПДВ)
відкриті торги січень 847895,04

Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів (послуги з прання медичної білизни)

2240 609 265,14 грн (шістсот дев'ять тисяч двісті 
шістдесят п'ять гривень 14 коп.), (з ПДВ) відкриті торги грудень 609265,14

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

2240 1 226 000,00 грн. (один мільйон двісті двадцять 
шість тисяч гривень 00 коп.), (з ПДВ) відкриті торги липень

Лот № 2 - 145 000,00 відмінено відповідно до 
абзацу 8 частини 1 статті 30 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель»

776435,12

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й 
оптичного устаткування, (послуга сервісного технічного 

обслуговування рентгено-ангіографічної системи AxiomArtis 
виробництва компанії Siemens)

2240 154 501,00 грн (сто п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот 
одна гривня 00 коп.), (з ПДВ)

відкриті торги вересень

Торги відмінено на підставі абзацу 8 частини 1 
статті 30 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» у зв’язку з тим що до 
оцінки пропозиції допущено менше двох 

учасників.



і)

ИРМОІІТУШІІИ ти технічне обслуговування електронного й 
оптичного устатковання, (3 лоти)

2240
754 625,00 грн (сімсот п'ятдесят чотири тисячі 

шістсот двадцять п'ять гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги жовтень 793450,15

Послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги 3 
цілодобової охорони стаціонарних об’єктів)

2240
875 813,00 грн (вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот 

тринадцять гривень 00 коп.), (з ПДВ)
відкриті торги грудень

Всього: 2240 4 510 193,26 3027045,45

Пара та гаряча вода (включно з холодоагентами) 2271
1015 599,99 грн (один мільйон п'ятнадцять тисяч 

п’ятсот дев’яносто дев’ять гривень, 99 коп.), (з 
ПДВ)

закупівля у одного 
учасника

січень 870966,23

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271
1 541 333,33 грн (один мільйон п'ятсот сорок одна 

тисяча триста тридцять три гривні, 33 коп.), (з ПДВ)
закупівля у одного 

учасника
квітень 1541333,33

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 2271
464 735,09 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі 

сімсот тридцять п’ять гривень 09 коп.), (з ПДВ)
переговорна процедура 

закупівлі
листопад 464735,09

Всього: 2271 3 021 668,41 2877034,65

Енергія електрична 2273
1 325 900,00 грн (один мільйон триста двадцять 
п’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 коп.), (з ПДВ)

закупівля у одного 
учасника

січень 1105818,96

Енергія електрична 2273

•. If ют .

3 187 480,40 грн (три мільйона сто вісімдесят сім 
тисяч чотириста вісімдесят гривень 40 коп.), (з 

ПДВ)

закупівля у одного 
учасника

травень 3187480,40

.................... — 4 513 380,40 4293299,36

* зі змінами 

Затверджений рішенням комітету з к<

Голова комітету з конкурсних тор|

Фахівець з державних закупівель К<


