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Додаток до Р1ЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУГНВЛЬ 
на 2015 piK

Дитячого спец1ал1зованого санатор1ю «Орлятко» (код СДРПОУ 19426807)
( i3  змЫами В1Д 27.02.2015 р., 10.03.2015, 24.03.2015, 07.04.2015, 14.05.2015; 21.05.2015; 03.06.2015, 25.06.2015)

Предмет закутвл1

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
кошт1в)

Очжувана вардсть предмета закушвл1, грн.
Процедура 
закуп iejii

Ор1ентовний 
початок проведения 
процедури закуп1вл1

ПримНки

1 2 3 4 5 6
JliKH (лжарсью препарата) 
21.20.1 (21.20.1)

2220
851 1.35 грн. (eiciM тисяч п'ятсот 
одинадцять грн. 35 коп) з ПДВ

• лютий-березень

П р еп а р а т  фармацевтичш, iHiui (перевязувальн1 засоби) 
21.20.2 (21.20.24-40.00)

2220
1592,82 грн. (одна тисяча п'ятсот 

дев'яносто дв1 грн. 82 коп) з ПДВ
лютий-березень

1 IpoBira.Miini, впгамши й гормонн; глжознди та алкалощн 
рослинного походження та Ухн1 похшнц антиб1отики
(в1там1ни, гормони антибютики)
21.10.5 (21.10.51-00.00; 21.10.52-00.00; 21.10.53-00.00; 21.10.54- 
00.00)

2220

5654,08 грн. (п'ять тисяч ипстсот п'ятдесят 
чотири грн. 08 коп) з ПДВ

лютий-березень

Предмет» одягу та аксесуари одягу з вулкашзованоТ гуми 
(кр1м виготовлених з твердо'! гуми) (рукавички оглядов1) 
22.19.6 (22.19.60-00.00)

2220

2613,15 грн. (дв1 тисяч1 нпстсот тринадцать 
грн. 15 кои) з ПДВ

лютий-березень

(нструменти i прилади медичйц xipyprioHi та стоматолопчш
(шприци, термометри)
32.50.1 (32.50.13-11.00; 32.50.13-40.00)

2220
0,00 грн. (нуль грн. 00 коп.) з ПДВ червень

Тканини прогумован! (клейона медична) 
22.19.5 (22.19.50-70.00)

2220
722,77 грн. (с1мсот двадцать дв! грн. 77 

коп) з ПДВ
л юти й-березен ь

Соки фруктов! та овочев1 (ciK яблучний для СКТ) 
10.32.1 (10.32.16-00.00)

2220
1233,98 грн. (одна тисяча двюД тридцать 

три грн. 98 коп) з ПДВ
лютий-березень

Води мшералып та безалкогольи1 напо! (мшеральна вода для 
лжувапьних цшей)
11.07.1 (11.07.11-30.00)

2220
27128,33 грн. (двадцять ciM тисяч сто 

двадцать eiciM грн. 33 коп) з ПДВ
лютий-березень

Рослини, переважно викорнстовуваш в парфумерп, 
фармаиевтниГчн в 1нсектицндних, фунпцндних або 
под1бних ц'|лях (л1карсьи трави)
01.28.3 (01.28.30-00.00)

2220

2093,72 грн. (дв1 тисяч1 дев'яносто три грн. 
72 коп) з ПДВ

лютий-березень

Пестицидн та inuii агрох1м1чн1 п р о д у к т  (деззасоби)
20.20.1 (20.20.14)

2220
15805,25грн. (п’ятнадцять тисяч b I c i m c o t  

п'ять грн. 25 коп) з ПДВ
лютий-березень



1 2 3 4 5 6

Оли еф 1рш (олп c(|)ipni) 
20.53.1 (20.53.10-20.00)

2220 100,00 г р н .  (сто грн. 00 коп) з ПДВ лютий-березень

rianip побутовий i туалетний та паперова продукц1я (вата та 
вироби з вати)
17.22.1 (17.22.12-40.00)

2220
678,37 грн. (шютсот с1мдесят b 'ic im  грн. 37 

коп) з ПДВ
лютий-березень

Спирти, феноли, фенолоспнрти та Txhi галогено-, сульфо-, 
н1тро- чи iiiiposonoxi.iiii; спирти жирн1 техшчш (спирт 
медичний етиловий)
20.14.2 (20.14.2)

2220

56,50 грн. (п’ятдесят цпсть грн. 50 коп.) з 
ПДВ

лютий-березень

Oeoni 6o6oei сушен1 (Горох) 
01.11.7 (01.11.75-00.00)

2230
5800,00 грн. (п'ять тисяч eiciMCOT грн. 00 

коп.) з ПДВ
лютий-березень

O bohi листков! (Капуста) 
01.13.1 (01.13.12-00.00)

2230 40000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп) без ПДВ
лютий-березень

Культури овочев1 плодонасшнь iniui (Перець, опрки, 
помгдори, кабачки)
01.13.3 (0 1.13 .3 1 -00.00, 01.13.32-00.00; 01.13.34-00.00; 0 1.13.39- 
00.00)

2230
32500,00 грн. (тридцять дв1 тисяч1 п'ятсот 

грн. 00 коп.) без ПДВ

лютий-березень

Овоч1 корнешпдш цибулинш та бульбоплщш (Морква, 
цибуля, цибуля-порей, буря к)
01.13.4 (01.13.41-00.00; 01.13.43-00.00; 01.13.44-00.00; 01.13.49- 
00.00)

2230
44000,00 грн (сорок чотири тисяч1 грн. 00 

коп.) без ПДВ

лютий-березень

Корнеплоди та бульби YcTiKiii з високнм вмктом крохмалю  
та шсулшу (Картопля)
01.13.5 (01.13.51-00.00)

2230
60000.00 грн (цпстдесят тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ

лютий-березень

Плоди тротчн их (субтроп1чних) культур (Банаии) 
01.22.1 (01.22.12-00.00)

2230
24640,00 грн (двадцять чотири тисяч! 

цпстсот сорок грн.00 коп.) без ПДВ

лютий-березень

Плоди цитрусових культур (Лимони, апельсини, мандарини) 
01.23.1 (01.23.12-00.00; 01.23.13-00.00; 01.23.14-00.00)

2230
46800,00 грн. (сорок цпсть тисяч bicimcot 

грн. 00 коп.) без ПДВ

лютий-березень

Яблука (яблука) 
01.24.1 (01.24.10-00.00)

2230
35220,00 грн (тридцять п'ять тисяч двюД 

двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ

лютий-березень

Плоди зернятковнх i жсточкових культур, шших (персики, 
нектарин, rpyrni, вишн1, черепиц, сливи)
01.24.2

2230
40960,00 грн (сорок тисяч дев'ятсот 

цпстдесят грн. 00 коп.) без ПДВ

червень

Ягоди та плоди рослии роду Vaccinium (суниш, полунищ, 
малина, чорниия)
01.25.2

2230
7500,00 грн (ciM тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

без ПДВ

червень

Прянощ1 необроблен! (лавровий лист) 
01.28.1 (01.28.19-00.00)

2230
1000,00 грн (одна тисяча грн. 00 коп.) з 

ПДВ
лютий-березень

Яйця у шкарлуп1 св1ж1 (яйця куряч1) 
01.47.2 (01.47.21-00.00)

2230
68543,71 грн. (цпстдесят e ic iM  тисяч 
п'ятсот сорок три грн.71 коп) з ПДВ

лютий-березень



1 2 3 4 5 6

М'ясо ВРХ,свиней,овець, шз, коней та шших тварин родини 
конячих, св1же чи охолоджене (м'ясо яловичина)
10.11.1 (10.11.11-90.00)

2230
80000,00 ф н  (вю м десят тисяч грн.00 коп) з

г щ в

червень

Субпродукти ВРХ, свиней, овець, шз, коней та шших 
тварин родини конячих, св 1Ж1 чи охолоджеш (печшка) 
10.11.2 (10.11.20-00.00)

2230
30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп,) 

з ПДВ

червень

М'ясо свшськоУ птиц| св1же чи охолоджене (тушки курей- 
бройлср1в св1ж1 чи охолоджеш)
10.12.1 (10.12.10-10.00)

2230
119900,00 (сто дев’ятнадцять тисяч 

дев'ятсот грн. 00 к о п .) з ПДВ

лютий-березень

М'ясо свшськоТ птиц1 заморожене (м'ясо курей-бройлер'ш, 
заморожене)
10.12.2 (10.12.20-13.00)

2230
119900,00 (сто дев'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот ф н . 00 к о п .) з ПДВ

лютий-березень

Консерви та готов1 страви з мяса,мясних субпродукт1в чи 
кров'| (ковбаса сосиски)
10.13.1 (10.13.14-60.00)

2230
103100,00 грн (сто три тисяч! сто ф н . 00 

коп) з ПДВ

лютий-березень

Продукшя рибна, св1жа, охолоджена чи заморожена (Риба 
морська св1жоморожена)
10.20.1 (10.20.13-30.00)

2230
105000,00 грн. ( сто п'ять тисяч 00 коп.) з 

ПДВ

люти й-березен ь

Соки фруктов! та oeoneei (Слк томатний, винофадний, 
яблучний та in)
10.32.1 (10.32.11-00.00, 10.32.15-00.00; 10.32.16-00.00; 10.32.19- 
30.00)

2230
86250,00 ф н . (в1с!мдесят цпсть тисяч дв1ст1 

п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Плоди та oeooi оброблеш та законсервоваш,кр!м картопл!
(Горшок зелений консервований, капуста квашена; кукурудза 
консервована)
10.39.1 (10.39.16-00.00: 10.39.17-50.00; 10.39.17-80.00)

2230
28300,00 ф н . (двадцять e i c iM  тисяч триста 

грн. 00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Плоди та ropixH оброблеш та законсервоваш (Родзинки, 
сухофрукти, курага)
10.39.2 (10.39.25-10.00. 10.39.25-20.00)

2230
22100,00 (двадцять дв1 тисяч! сто грн. 00 

коп.) з ПДВ

лютий-березень

Оли рафшоваш (ол1я соняшникова рафшована) 
10.41.5(10.41.54-00.00)

2230
43800,00 ф н . (сорок три тисяч! в'гамсот 

ф н . 00 коп.) з ПДВ
люти й-березен ь

Молоко та вершки ршинш, оброблен! (Молоко ршке. 
фасоване)
10.51.1 (10.51.11-42.00)

2230
28500,00 грн. (двадцять Bic iM  тисяч п'ятсот 

грн. 00 коп.) з ПДВ

люти й-березен ь

Масло вершкове та молочш пасти (Масло вершкове) 
10.51.3 (10.51.30-30.00)

2230
117000,00 грн. (сто шмнадцять тисяч 00 

коп.) з ПДВ
лютий-березень

Сир сичужний та кисломолочний сир (Сир твердий; сир 
кисломолочний)
10.51.4(10.51.40-30.00)

2230
115200,00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч 

двюД грн.00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Продукти молочш iouji (кеф1р. сметана) 
10.51.5 (10.51.52-41.00)

2230
87 200,00 грн. (в'1С1мдесят cim тисяч! двюД 

грн. 00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Рис натвобруш ений чи повшстю обрушений (Рис) 
10.61.1 (10.61.12-30.00)

2230
28000,00 грн. (двадцять BiciM тисяч грн. 

00 коп.) з ПДВ
лютий-березень



! 2 3 4 5 6
Борошно зернових i овочевих культур; i 'x H i  c y i v i i u i i  (Борошно 
пшеничне)
10.61.2 (10.61.21-00.00)

2230
5500,00 (п'ять тисяч п'ятсот грн.00 коп.) з 

ПДВ

лютий-березень

Крупи, крупка, гранул» та i H i u i  продукти 13 зерна зернових 
культур (Пшенична, ячна крупа, в1всян1 пласпвщ , гречана 
крупа)
10.61.3 (10.61.31-35.00; 10.61.32-30.03; 10.61.32-30.04; 10.61.33- 
33.00; 10.61.32-30.09)

2230
51 724,00 (пятдестя одна тисяча Дмсот 
двадцять чотири грн. 00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Крохмал1 i крохмалепродукти; цукор i цукров1 сиропи, 
н.вл.у. (Крохмаль картопляний)
10.62.1 (10.62.11-15.00)

2230
4620,00 грн. (чотири тисяч; илстсот 

двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ

лютий-березень

Вироби хл1бобулочш кондитерськ1 та кул1нарн1 борошняш  
нетривалого збершання (Хл1б пшеничний, батон)
10.71.1 (10.71.10-00.00)

2230
110 650,00 грн. (сто десять тисяч илстсот 

п'ятдесят грн. 00 коп.) з ПДВ •

лютий-березень

Вироби хл1бобулочш зниженоТ вологост1 та кондитерськ1 
борошнянц тривалого збершання (Печиво, пряники, cyxapi, 
сушка, вафл1)
10.72.1 (10.72.11-50.00; 10.72.12-30.00; 10.72.12-55.00; 10.72.12-. 
57.00)

2230
56000,00 грн. (п'ятдесят ипсть тисяч грн. 

00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Макарони, локшина, кускус i по.шбш борошняш вироби
(М акаронш вироби)
10.73.1 (10.73.11-50.00)

2230
13500,00 грн (тринадцять тисяч п’ятсот грн. 

00 коп.) з ПДВ

лютий-березень

Цукор-сирець (Цукор буряковий бший кристал1чний) 
10.81.1 (10.81.12-30.10)

2230
37500,00 грн (тридцать Дм тисяч п'ятсот 

грн. 00 коп.) з ПДВ
люти й-березен ь

Шоколад i цукров1 кондитерськ1 вироби (карамель та iншi 
цукерки)
10.82.2 (10.82.23-75.00)

2230
31500,00 грн. (тридцать одна тисяча п'ятсот 

грн. 00 коп) з ПДВ

червень

Чай i кава, оброблеш (Чай чорний, кавовий нап1й) 
10.83.1 (10.83.12.40; 10.83.13-00.00)

2230
13500,00 грн. (тринадцять тисяч п'ятсот грн. 

00 коп.) з ПДВ
лютий-березень

С'|ль харчова (ешь) 
10.84.3(10.84.30-00.00)

2230
1500,00 грн. (одна тисяча п'ятсот грн. 00 кп. 

) з ПДВ
лютий-березень

Супи, яйця, др1ждж1 та i H i u i  харчов1 продукти; екстракти та 
соки з м’яса, риби й водяних безхребетннх (др1ждж1)
10.89.1 (10.89.13-34.00)

2230 3800,00 (три тисяч1 e ic iM coT  грн. 00 коп)

лютий-березень

Послуги щодо передавання даннх i повщомлень
(телекомушкацшш послуги)
61.10.1 (61.10.10-00.00)

2240
7500,00 грн. Дм тисяч п'ятсот грн. 00 коп) з 

ПДВ

лютий-березень за рахунок к о п т в  
спешального фонду

Послуги щодо техшчного випробовування й аналпування
(лабораторне дослщження води)
71.20.1 (71.20.11-00.00)

2240
922,24 грн. (дев'ятсот двадцять дв1 грн. 24 

коп.)

лютий-березень за рахунок к о н т в  
спешального фонду

Послуги щодо очищування, imui (дератизашя дезшфекшя 
буд1вель)
81.29.1

2240
5760,00 ( п'ять тисяч шмеот цпстдесят грн. 

00 коп.)

травень за рахунок к о н т в  
спешального фонду



1 2 3 4 5 6

Збирамня безпечних в1дход1в, непридатних для вторинного 
використовування (вив!з смпгтя)
3 8 .1 1 .2

2240
2808,33 (дв1 тисяч1 eiciMCOT BiciM грн. 33 

коп)

травень за рахунок к о и т в  
спешального фонду

Ремонтування та техшчне обслуговування машин i 
устаткування спешально!' призначеност1 (техн1чне 
обслуговування газового обладнання)
3 3 .1 2 .2  (33.12.29-90.00)

2240
11412,72 (одиннадцать тисяч чотириста 

дванадцять ф н . 72 коп.) з ПДВ

лютий-березень за рахунок коигпв 
спешального фонду

Послуги професшнц техшчш та комерцшш, muii, н.вд.у.
(техшчне обстеження обладнання)
7 4 .9 0 .2

2240
9700.00 (дев'ять тисяч ам сот) грн. з ПДВ кв1тень за рахунок к о и т в  

спешального фонду (довщка 
№6 вщ 07.04.2015)

Послуги щодо надання професшноТта техшчноТдопомоги та 
консультацшш, н.вд.у. (навчання спешалюДв з охорони npaui) 
7 4 .9 0 .1

2282

800,00 (eiciMCOT) грн. з ПДВ

квДень

за рахунок к о н т в  
cneuiaribHoro фонду (довщка 
№6 в1д 07.04.2015)

Поточний ремонт зовшшньо’Г системи канагпзацп 
ДСТУ Б Д .1 .1-1:2013 2240

32257,63 (тридцять дв ‘1 тисяч1 двюД 
пятдесят ciM грн. 63 коп.) з ПДВ

березень-квДень за рахунок к о н т в  
спешального фонду (довщка 
№>3 вщ 03.03.2015)

Послуги к а н а л п а ц ш ш  (послуги з пснтрал'гюваною 
водов1дведення)
3 7 .0 0 .1  (37.00.10-00.00)

2272
98821,34 грн. (девяносто BiciM тисяч 

в1смсот двадцать одна грн. 34 коп.) в тому 
чишп ПДВ 16470,22 грн. шчень, 2015 р

Енерпя електрична (енерпя електрична) 
3 5 .1 1 .1  (35.11.10-00.00)

2273
66881.48 грн. (цпстдесят цпсть тисяч 

eiciMCOT в'шГцесят одна ф н . 48 коп.) в тому 
числ1 ПДВ 11146,91 грн. с ’шень, 2015 р

20 % вщ суми, визначено! в 
договора укладеному в 
попередньому poui

Газ природний, скраплений або в газопод1бному сташ (газ 
природний)
0 6 .2 0 .1  (06.20.10-00.00)

2274
305452,98 грн. (триста п'ять тисяч 

чотириста п'ятдесят три грн.) в тому числ1 
ПДВ 50908.83 ф н . ачен ь , 2015 р

20 % вщ суми, визначено! в 
договор^ укладеному в 
попередньому рощ

Помпи для рГдин; п1дшмач1 рщин (насоси) 
2 8 .1 3 .1

3110
9000,00 грн. (девять тисяч грн.) липень,2015 р. за рахунок к о н т в  

спешального фонду (довщка 
№10 вщ 08.06.2015 р.)

К аттальний ремонт прнм 1шень адмжктративного корпусу 
Д С Т У  Б Д . 1 . 1 -1 :2 0 1 3

3132
270000,00 (двюД Ымдесят тисяч грн.) у 

тому чиши ПДВ 45000,0 грн..
березень

за рахунок коитв  спешального 
фонду (довщка №3 вщ 
03.03.2015)

Затвердежний ршенням ККТ прфтц 

Г олова ККТ 

Секретар ККТ

25.06.2015 р.

М.М.Мазур 

С.В.Грищенко


