
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2020 рік 

 

1. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

2. Код згідно з ЄДРПОУ: 30658176 

3. Місцезнаходження: Україна, Харківська область, Харків, 61050, вулиця Руставелі, будинок 12 

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: 6. Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 
(за наявності) 

5. Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів 

6. Розмір 

бюджетного 

призначення за 
кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета 
закупівлі 

7. Процедура 

закупівлі 

8. Орієнтовний 

початок 

проведення 
процедури 

закупівлі 

9. Примітки Номер  

в ProZorro 

Електрична енергія 
09310000-5   

Електрична енергія 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

505 585,00 Відкриті торги 
листопад 2019 

р. 
  UA-P-2019-11-11-001138-a 

Електрична енергія 
09310000-5   
Електрична енергія 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

505 585,00 Відкриті торги 
грудень 2019 

р. 
  UA-P-2019-11-29-004089-b 

Постачання теплової енергії 

09320000-8   Пара, 

гаряча вода та 
пов’язана продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

970 678,48 
Переговорна 

процедура 

грудень 2019 

р. 
  UA-P-2019-12-21-000717-c 

Електрична енергія 
09310000-5   

Електрична енергія 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

505 585,00 
Переговорна 

процедура 
січень 2020 р. 

Зміни до річного плану закупівель 

на 2020 рік. Переговорна процедура 
застосовується відповідно до п.4 ч.2 

ст.35 Закону - було двічі відмінено 

тендер через відсутність достаньої 
кількості учасників. 

UA-P-2019-12-26-004994-b 

Папір офісний 
30190000-7   Офісне 
устаткування та 

приладдя різне 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

5 280,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012646-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2019-11-11-001138-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2019-11-29-004089-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2019-12-21-000717-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2019-12-26-004994-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012646-c


Ключ електронний «Алмаз-1К» 

30230000-0   

Комп’ютерне 
обладнання 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

26 400,00 
Без застосування 

електронної системи 
лютий 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012650-c 

Бензин А-92 
09130000-9   Нафта і 

дистиляти 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

91 452,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003224-a 

Мило, порошок 

39830000-9   

Продукція для 

чищення 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

11 023,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003226-a 

Дезінфекційні засоби медичного 

призначення 

24450000-3   

Агрохімічна 
продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

105 800,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 
лютий 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012654-c 

Послуги зі спостереження за станом та 
технічне обслуговування охоронно-

тривожної сигналізації 

79710000-4   

Охоронні послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

39 408,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006643-b 

Технічне обслуговування ліфтів 

50750000-7   Послуги 

з технічного 
обслуговування 

ліфтів 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

51 760,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-006671-b 

Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників 

90920000-2   Послуги 

із санітарно-
гігієнічної обробки 

приміщень 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

3 731,00 
Без застосування 
електронної системи 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003235-a 

Розрахункове-касове обслуговування 
66110000-4   

Банківські послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

1 000,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012748-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012650-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003224-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003226-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012654-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006643-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006671-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003235-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012748-c


Інформаційно-консультаційні послуги з 

податкового законодавства та 
бухгалтерського обліку 

80530000-8   Послуги 

у сфері професійної 
підготовки 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1 690,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003238-a 

Послуги з прання білизни 
98310000-9   Послуги 
з прання і сухого 

чищення 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

50 531,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003239-a 

Послуги з вивезення (перевезення, 
захоронення) побутових відходів 

90510000-5   

Утилізація/видалення 
сміття та поводження 

зі сміттям 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

71 778,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003241-a 

Послуги з поховання і кремації 

біоматеріалів 

98370000-7   

Поховальні та 
супутні послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

15 294,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006679-b 

Компенсація за перетікання реактивної 

енергії 

65310000-9   
Розподіл електричної 

енергії 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

18 234,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006681-b 

Послуги з розподілу електричної енергії 

65310000-9   

Розподіл електричної 

енергії 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

150 167,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003243-a 

Відшкодування витрат балансоутримувача 

на утримування орендного нерухомого 
майна та надання комунальних послуг 

орендарю 

99999999-9   Не 

відображене в інших 
розділах 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

960,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-006685-b 

Послуги фіксованого місцевого 

телефонного зв’язку 

64210000-1   Послуги 
телефонного зв’язку 

та передачі даних 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

12 100,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006672-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003238-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003239-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003241-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006679-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006681-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003243-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006685-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006672-b


55872 Загальний гемоглобін IVD, набір, 

спектрофотометричний аналіз; 53301 

Глюкоза IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз; 63410 

Загальний / кон'югований (прямий) 
білірубін ІВД, комплект, 

спектрофотометрія; 54514 Численні аналіти 

сечі IVD, набір, колориметрична тест-
смужка, експрес-аналіз; 52532 Анти-A 

групове типування еритроцитів IVD, 

антитіла; 52538 Анти-B групове типування 
еритроцитів IVD, антитіла; 52647 Анти-

Rh(D) групове типування еритроцитів IVD, 
антитіла; 30591 Набір реагентів для 

вимірювання протромбінового часу (ПЧ) 

IVD; 61032 Кювету для лабораторного 
аналізатора ІВД, одноразового 

використання; 61032 Кювету для 

лабораторного аналізатора ІВД, 
одноразового використання; 55993 

Активований час зсідання крові IVD, набір, 

аналіз утворення згустку; 56137 Розчинні 
фібрин-мономерні комплекси IVD, реагент; 

44946 Фарбування за Романовським IVD, 

набір; 41750 Забарвлення, легка 
мікроскопія, мікробіологія; 52924 

Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD, набір, 

спектрофотометричний аналіз; 38499 

Комплект для визначення активності 

аспартат амінотрансферази; 53587 Сечовина 

(Urea) IVD, набір, ферментний 
спектрофотометричний аналіз; 53251 

Креатинін IVD, набір, 

спектрофотометричний аналіз; 61900 
Загальний білок ІВД, набір, 

спектрофотометричний аналіз; 53583 Сечова 

кислота IVD, набір, ферментний 
спектрофотометричний аналіз; 38502 

Амілазний комплект; 63234 C-реактивний 

білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, 
експрес-аналіз; 30219 Множинні аналіти 

сечі IVD, контрольний матеріал; 41830 

Загальний білірубін IVD, калібратор; 47869 
Множинні аналіти клінічної хімії IVD, 

контрольний матеріал; 47343 D-димер IVD, 

набір, імунохроматографічний тест (ІХТ), 
експрес-тест; 47869 Множинні аналіти 

клінічної хімії IVD, контрольний матеріал 

33120000-7   Системи 

реєстрації медичної 

інформації та 
дослідне обладнання 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

31 600,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012759-c 

Кисень медичний газоподібний (oxygen) 24100000-5   Гази 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 
 

109 782,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006683-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012759-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006683-b


Послуги з розподілу електричної енергії/ 

перетікання реактивної енергії 

65310000-9   

Розподіл електричної 
енергії 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

168 401,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-16-002625-c 

Централізоване водопостачання 
65110000-7   

Розподіл води 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

125 463,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-17-001439-c 

Централізоване водовідведення 

90430000-0   Послуги 

з відведення стічних 

вод 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

84 321,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-17-001883-b 

Крупа манна фасована 0,9 кг 

15620000-0   

Крохмалі та 
крохмалепродукти 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

630,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003104-a 

Макаронні вироби 
15850000-1   

Макаронні вироби 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

177,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003115-a 

Сіль йодована фасована 1,5 кг 
14410000-8   Кам’яна 
сіль 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

192,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003116-a 

Кури заморожені першої категорії с/м 15110000-2   М’ясо 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

6 480,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-003117-a 

Масло вершкове 
15530000-2   

Вершкове масло 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

2 825,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012178-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-16-002625-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-17-001439-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-17-001883-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003104-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003115-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003116-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003117-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012178-c


Молоко згущене ГОСТ 370г 
15510000-6   Молоко 

та вершки 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

4 350,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006529-b 

Олія рафінована 1л/0,920г 
15420000-8   
Рафіновані олії та 

жири 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

252,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006542-b 

Тушонка яловича фасована 525г ж/б 
15130000-8   
М’ясопродукти 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

2 450,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-006558-b 

Цукор ваговий 
15830000-5   Цукор і 

супутня продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

651,20 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012452-c 

Чай чорний фасований 0,5 кг 
15860000-4   Кава, 
чай та супутня 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

146,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-003210-a 

Картопля, морква, цибуля, капуста, буряк 
цукровий 

03220000-9   Овочі, 
фрукти та горіхи 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

9 456,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-012496-c 

Крупа пшенична ярова фасована 0,8 кг, 

крупа гречана фасована 1,0 кг, крупа ячнева 
фасована 0,8 кг 

03210000-6   Зернові 
культури та картопля 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1 508,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-15-012494-c 

Крупа вівсяна фасована 0,5 кг 

15610000-7   

Продукція 
борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

781,20 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-006606-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006529-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006542-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006558-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012452-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003210-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012496-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012494-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-006606-b


Горошок зелений фасований 0,5л, томатна 

паста фасована 0,50 кг, сухофрукти, огірки 
консервовані 3,0 л, ікра кабачкова 0,50 кг 

15330000-0   

Оброблені фрукти та 
овочі 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

2 800,50 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-15-012497-c 

Послуги з інформаційного обслуговування 

Веб-сайту 

72250000-2   

Послуги, пов’язані із 

системами та 
підтримкою 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

22 400,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-23-001079-b 

Послуги з надання доступу до повного 

функціоналу медичної інформаційної 

системи "MC Plus" 

48810000-9   

Інформаційні 

системи 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

80 850,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-23-002519-c 

Послуги телекомунікаційні (ПОСЛУГИ 

ІНТЕРНЕТУ) 

72410000-7   Послуги 

провайдерів 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

5 600,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-23-004038-a 

Послуги доступу до мережі Інтернет 

(резервний канал доступу) 

72410000-7   Послуги 

провайдерів 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

2 400,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-23-002511-c 

Послуги з веб-хостингу 
72410000-7   Послуги 
провайдерів 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

2 000,00 
Без застосування 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-23-004040-a 

Послуги з обслуговування, відтворення, 

конфігурування програмного забезпечення 
та консультування користувачів 

72260000-5   

Послуги, пов’язані з 
програмним 

забезпеченням 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

65 600,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

січень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-01-23-002518-c 

Інформаційні послуги, пов’язані з 
налаштуванням та користуванням бази 

даних 

72320000-4   
Послуги, пов’язані з 

базами даних 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

3 200,00 
Без застосування 

електронної системи 
січень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-01-23-004042-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012497-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-001079-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-002519-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-004038-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-002511-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-004040-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-002518-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-23-004042-a


Послуги з улаштування структурованої 

кабельної системи на двадцять три робочих 

місця за адресою: м. Харків, вул. Руставелі, 

12 

72710000-0   Послуги 

у сфері локальних 
мереж 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

126 500,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-02-04-003416-c 

Поставка програмної продукції – 
програмних криптографічних засобів 

захисту інформації 

32580000-2   
Інформаційне 

обладнання 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

13 440,00 
Без застосування 

електронної системи 
лютий 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-02-04-003417-c 

Кваліфіковані електронні довірчі послуги 
72310000-1   Послуги 
з обробки даних 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

9 000,00 
Без застосування 
електронної системи 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-02-04-004911-a 

Амікацин (Amikacin), Ампіцилін 

(Ampicillin), Бензилпеніцилін 

(Benzylpenicillin), Левофлоксацин 
(Levofloxacin), Метронідазол 

(Metronidazole), Цефтріаксон (Ceftriaxone) 

33600000-6   

Фармацевтична 
продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

70 000,00 Відкриті торги лютий 2020 р.   UA-P-2020-02-06-002233-c 

Транексамова кислота (Tranexamic acid) 
33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

35 550,00 Відкриті торги лютий 2020 р.   UA-P-2020-02-06-002243-c 

13472 скарифікатор; 61650 катетер для 

периферичних судин / підшкірний; 61938 

набір одягу хірургічний / оглядовий; 32592 
шприц туберкуліновий-для алергічних проб/ 

зі знімною голкою; 40548 хірургічна 

рукавичка, латексна 

33140000-3   Медичні 
матеріали 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

70 000,00 
Спрощена/Допорогова 
закупівля 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-02-06-002246-c 

Послуги з участі у нарадах-навчаннях 

співробітників підприємства на курсі 
«Активний користувач ПК» 

80530000-8   Послуги 

у сфері професійної 
підготовки 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

49 000,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-02-07-001346-c 

Амікацин (Amikacin), Ампіцилін 

(Ampicillin), Бензилпеніцилін 
(Benzylpenicillin), Левофлоксацин 

(Levofloxacin), Метронідазол 

(Metronidazole), Цефтріаксон (Ceftriaxone) 

33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

50 000,00 Відкриті торги лютий 2020 р. 
Зміни до річного плану закупівель 

на 2020 рік. 
UA-P-2020-02-10-011089-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-04-003416-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-04-003417-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-04-004911-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-06-002233-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-06-002243-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-06-002246-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-07-001346-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-10-011089-b


Гідроксиетилкрохмаль  (Hydroxyethylstarch), 

Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch), 

Глюкоза (Glucose), Калію хлорид (Potassium 

chloride), Натрію бікарбонат (Sodium 

bicarbonate) , Електроліти в комбінації з 
іншими препаратами (Electrolytes in 

combination with other drugs), Парацетамол  

(Paracetamol) 

33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

280 450,00 Відкриті торги лютий 2020 р.   UA-P-2020-02-13-007492-c 

Інформаційно-консультативні послуги з 

податкового законодавства та 
бухгалтерського обліку 

80530000-8   Послуги 

у сфері професійної 
підготовки 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1 690,00 
Без застосування 

електронної системи 
лютий 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-02-17-005198-a 

Аміодарон (Amiodarone), Імуноглобулін 
людини антирезус Rh (D)  ( Anti-D (rh) 

immunoglobulin), Атропін (Atropine), 

Бензилбензоат (Benzyl benzoate), Бупівакаїн 
(Bupivacaine), Верапаміл (Verapamil), Вода 

для ін'єкцій (Aqua pro injectioni), Гепарин 

(Heparin), Гідрокортизон (Hydrocortisone), 
Дексаметазон (Dexamethasone), Диклофенак 

(Diclofenac), Дротаверин (Drotaverine), 

Еноксапарин (Enoxaparin), Епінефрин 
(Epinephrine), Заліза оксиду полімальтозний 

комплекс ( Ferric oxide polymaltose 

complexes), Інсулін (людський)  (Іnsulin 
(human)), Кальцію глюконат (Calcium 

gluconate), Лідокаїн (Lidocaine), 

Метоклопрамід (Metoclopramide), Налоксон 
(Naloxone), Неостигмін (Neostigmine), 

Ніфедипін (Nifedipine), Окситоцин 

(Oxytocin), Омепразол (Omeprazole), 
Ондансетрон (Ondansetron), Парацетамол 

(Paracetamol), Преднізолон (Prednisolone), 

Пропофол (Propofol), Протамін  (Protamine), 
Фенілефрин (Phenylephrine), Фітоменадіон 

(Phytomenadione), Флуконазол  

(Fluconazole), Фолієва кислота (Folic acid), 

Фуросемід (Furosemide), Хлоргексидин 

(Chlorhexidine), Натрiю хлорид (Sodium 
chloride) 

33600000-6   

Фармацевтична 
продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

625 000,00 Відкриті торги лютий 2020 р.   UA-P-2020-02-19-004965-b 

Послуги з користування системою Helsi 

72260000-5   
Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

лютий 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-02-21-001812-a 

Транексамова кислота (Tranexamic acid) 

33600000-6   

Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

35 550,00 Відкриті торги лютий 2020 р. 
Зміни до річного плану закупівель 

на 2020 рік. 
UA-P-2020-02-24-004261-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-13-007492-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-17-005198-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-19-004965-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-21-001812-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-24-004261-c


організаціям) 

Програмне забезпечення 

48760000-3   Пакети 

програмного 
забезпечення для 

захисту від вірусів 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

72 200,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

березень 2020 
р. 

Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-02-04-004899-a 

Аміодарон (Amiodarone), Імуноглобулін 

людини антирезус Rh (D)  ( Anti-D (rh) 
immunoglobulin), Атропін (Atropine), 

Бензилбензоат (Benzyl benzoate), Бупівакаїн 

(Bupivacaine), Верапаміл (Verapamil), Вода 
для ін'єкцій (Aqua pro injectioni), Гепарин 

(Heparin), Гідрокортизон (Hydrocortisone), 

Дексаметазон (Dexamethasone), Диклофенак 
(Diclofenac), Дротаверин (Drotaverine), 

Еноксапарин (Enoxaparin), Епінефрин 

(Epinephrine), Заліза оксиду полімальтозний 
комплекс ( Ferric oxide polymaltose 

complexes), Інсулін (людський)  (Іnsulin 

(human)), Кальцію глюконат (Calcium 
gluconate), Лідокаїн (Lidocaine), 

Метоклопрамід (Metoclopramide), Налоксон 

(Naloxone), Неостигмін (Neostigmine), 
Ніфедипін (Nifedipine), Окситоцин 

(Oxytocin), Омепразол (Omeprazole), 

Ондансетрон (Ondansetron), Парацетамол 
(Paracetamol), Преднізолон (Prednisolone), 

Пропофол (Propofol), Протамін  (Protamine), 

Фенілефрин (Phenylephrine), Фітоменадіон 
(Phytomenadione), Флуконазол  

(Fluconazole), Фолієва кислота (Folic acid), 

Фуросемід (Furosemide), Хлоргексидин 
(Chlorhexidine), Натрiю хлорид (Sodium 

chloride) 

33600000-6   

Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

625 000,00 Відкриті торги 
березень 2020 

р. 
Зміни до річного плану закупівель 
на 2020 рік. 

UA-P-2020-03-11-003809-b 

Аміодарон (Amiodarone), Імуноглобулін 

людини антирезус Rh (D)  ( Anti-D (rh) 

immunoglobulin), Атропін (Atropine), 
Бензилбензоат (Benzyl benzoate), Бупівакаїн 

(Bupivacaine), Верапаміл (Verapamil), Вода 

для ін'єкцій (Aqua pro injectioni), Гепарин 
(Heparin), Гідрокортизон (Hydrocortisone), 

Дексаметазон (Dexamethasone), Диклофенак 

(Diclofenac), Дротаверин (Drotaverine), 
Еноксапарин (Enoxaparin), Епінефрин 

(Epinephrine), Заліза оксиду полімальтозний 

комплекс ( Ferric oxide polymaltose 
complexes), Інсулін (людський)  (Іnsulin 

(human)), Кальцію глюконат (Calcium 

gluconate), Лідокаїн (Lidocaine), 
Метоклопрамід (Metoclopramide), Налоксон 

(Naloxone), Неостигмін (Neostigmine), 

Ніфедипін (Nifedipine), Окситоцин 

(Oxytocin), Омепразол (Omeprazole), 

33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

625 000,00 
Переговорна 

процедура 
квітень 2020 р. 

Внесення змін до річного плану 

закупівель на 2020 р. Переговорна 

процедура застосовується 
відповідно до п.4 ч.2 ст.35 Закону - 

було двічі відмінено тендер через 

відсутність достаньої кількості 
учасників 

UA-P-2020-04-01-001809-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-04-004899-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-03-11-003809-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-01-001809-a


Ондансетрон (Ondansetron), Парацетамол 

(Paracetamol), Преднізолон (Prednisolone), 

Пропофол (Propofol), Протамін  (Protamine), 

Фенілефрин (Phenylephrine), Фітоменадіон 

(Phytomenadione), Флуконазол  
(Fluconazole), Фолієва кислота (Folic acid), 

Фуросемід (Furosemide), Хлоргексидин 

(Chlorhexidine), Натрiю хлорид (Sodium 
chloride) 

37647 Система рентгенівська діагностична 

пересувна загального призначення, цифрова 

33110000-4   
Візуалізаційне 

обладнання для 

потреб медицини, 
стоматології та 

ветеринарної 

медицини 

3210 Капітальні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

1 379 638,00 Відкриті торги квітень 2020 р.   UA-P-2020-04-01-001816-a 

17882 Система моніторингу фізіологічних 
параметрів з можливістю проведення 

дефібриляції 

33180000-5   

Апаратура для 
підтримування 

фізіологічних 

функцій організму 

3210 Капітальні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

187 000,00 Відкриті торги квітень 2020 р.   UA-P-2020-04-01-005584-b 

Послуги з гістологічних досліджень 

операційного та біопсійного матеріалів 

85140000-2   Послуги 

у сфері охорони 
здоров’я різні 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

109 408,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001239-c 

Крупа вівсяна фасована 0,5 кг, крупа рис 

фасований 1,0 кг 

15610000-7   

Продукція 
борошномельно-

круп'яної 

промисловості 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

7 090,30 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001572-c 

Крупа пшенична ярова фасована 0,8 кг, 

крупа гречана фасована 1,0 кг, крупа ячнева 
фасована 0,8 кг, крупа пшоно фасоване 1,0 

кг, крупа горох фасований 1,0 кг 

03210000-6   Зернові 
культури та картопля 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

13 003,00 
Без застосування 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-04-02-006030-b 

Горошок зелений фасований 0,5л, томатна 

паста фасована 0,50 кг, сухофрукти, огірки 
консервовані 3,0 л, ікра кабачкова 0,50 кг 

15330000-0   

Оброблені фрукти та 
овочі 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

4 938,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-006032-b 

Чай чорний фасований 0,5 кг 

15860000-4   Кава, 

чай та супутня 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

511,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001575-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-01-001816-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-01-005584-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-001239-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-001572-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-006030-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-006032-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-001575-c


Тушонка яловича фасована 525 ж/б 
15130000-8   

М’ясопродукти 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

5 292,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001581-c 

Сіль йодована фасована 1,5 кг 
14410000-8   Кам’яна 

сіль 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

384,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001269-a 

Цукор ваговий 
15830000-5   Цукор і 
супутня продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

3 359,60 
Без застосування 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-04-02-001583-c 

Олія рафінована 1л/0,920г 

15420000-8   

Рафіновані олії та 
жири 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

3 118,50 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001584-c 

Картопля, морква, цибуля, капуста, буряк 

цукровий 

03220000-9   Овочі, 

фрукти та горіхи 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

24 750,80 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001271-a 

Масло вершкове 
15530000-2   
Вершкове масло 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

9 040,00 
Без застосування 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-04-02-006048-b 

Кури заморожені 1-й категорії с/м 15110000-2   М’ясо 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

12 960,00 
Без застосування 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-04-02-001275-a 

Крупа манна фасована 0,9 кг 
15620000-0   
Крохмалі та 

крохмалепродукти 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

 

 

2 072,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-006060-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-001581-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-02-001269-a
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Молоко сгущене ГОСТ 370г 
15510000-6   Молоко 

та вершки 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

11 310,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001278-a 

Макаронні вироби 
15850000-1   

Макаронні вироби 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

2 389,50 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-02-001277-a 

Карбетоцин (Carbetocin) 

33600000-6   

Фармацевтична 

продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

31 754,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік. Економія коштів від 

проведення відкритих торгів 

UA-P-2020-04-13-002479-c 

58232 Рулон ватний, нестерильний; 48125 

Рулон марлевий, нестерильний; 32207 
Лейкопластир для з'єднання країв ран; 47017 

Шприц загального призначення, разового 

застосування; 58977 Набір базовий для 
внутрішньовенних вливань; 45603 

Уретральний катетер для разового 

дренування; 34917 Внутрішній уретральний 
дренажний катетер; 37362 Сечоприймач, що 

носиться при краплинному нетриманні; 

13898 Хірургічна  нитка кетгут; 43998 
Затискач для пуповини, одноразового 

використання; 45992 Набір для введення 

дренажної трубки для закритих ран; 35212 
Голка спінальна, одноразового 

застосування; 17471 Хірургічни нитка з 

поліглактіну; 34842 Набір для епідуральної 
анестезії, який не містить лікарських 

засобів; 35472 Амніотом, одноразового 

застосування 

33140000-3   Медичні 

матеріали 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

33 835,51 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-14-001354-a 

60709 Пелюшка вбирає 

33770000-8   Папір 
санітарно-

гігієнічного 

призначення 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

26 438,36 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-14-005644-b 

61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий; 

57895 Пробірка вакуумна для взяття зразків 

крові ІВД, без добавок / без домішок металів 

33190000-8   

Медичне обладнання 
та вироби медичного 

призначення різні 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

 
 

46 488,18 
Без застосування 
електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 
на 2020 рік 

UA-P-2020-04-14-001773-c 
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Послуги з заправки картриджів 

50310000-1   

Технічне 

обслуговування і 
ремонт офісної 

техніки 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

7 557,00 
Без застосування 

електронної системи 
квітень 2020 р. 

Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-16-002092-a 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп’ютерів 

50320000-4   Послуги 
з ремонту і 

технічного 

обслуговування 
персональних 

комп’ютерів 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

63 000,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

квітень 2020 р. 
Додаток до річного плану закупівель 

на 2020 рік 
UA-P-2020-04-16-001270-c 

Флюорографія ОГК в одній проекції 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

8 690,47 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

травень 2020 
р. 

Категорія 3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений  без 
використання  електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-12-001874-c 

Послуги з поточного ремонту обладнання 

50420000-5   Послуги 

з ремонту і 
технічного 

обслуговування 

медичного та 
хірургічного 

обладнання 

  8 440,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

травень 2020 
р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 
використання електронної  системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-18-000480-b 

Технічне обслуговування, настройка, 

повірка теплолічильника SHARKY775 
Ду50,заміна елементів живлення  LS14500 

50410000-2   Послуги 

з ремонту і 

технічного 
обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних 

приладів 

  2 880,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 
Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника-3.Вид закупівлі: Договір 
про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-18-000449-b 

Морфін (Morphine), Фентаніл (Fentanyl), 

Діазепам (Diazepam), Кетамін (Ketamine) 

33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

  80 536,00 Відкриті торги 
травень 2020 

р. 

Місцезнаходження замовника: 

61050, Україна , Харківська обл., 

Харків, вулиця Руставелі, будинок 
12. Категорія замовника - 3. 

UA-P-2020-05-15-001310-a 

Комбінезон захисний одноразового 
використання, нестерильний,у комплекті з 

бахілами, виготовлений з нетканого 
ламінованого матеріалу (спанбонд, 

щільність 50г/м2) 

35110000-8   
Протипожежне, 

рятувальне та 

захисне обладнання 

  1 620,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050,Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 
вул.Руставелі,12.Категорія 

замовника-3.Вид закупівлі:Договір 
про закупівлю, укладений  без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-19-003079-a 

61032- Кювету для лабораторного 

аналізатора ІВД, одноразового 

використання, 47588- Пробірка вакуумна 

для відбору зразків крові IVD, з K3ЕДТА 

19520000-7   

Пластмасові вироби 
  6 560,00 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 
закупівель 

UA-P-2020-05-20-004862-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-16-002092-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-04-16-001270-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-12-001874-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-18-000480-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-18-000449-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-15-001310-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-19-003079-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-20-004862-c


41750 Забарвлення, легка мікроскопія, 
мікробіологія 

24220000-2   

Екстракти дубильних 

речовин, екстракти 
барвників, дубильні 

та фарбувальні 

речовини 

  975,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

травень 2020 
р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 
використання електронної  системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-20-002408-a 

61826 Пристрій для закривання 
мікропрепарату покривними стеклами ІВД ; 

43375 Піпетка з ручним заповненням 

33790000-4   

Скляний посуд 

лабораторного, 
санітарно-

гігієнічного чи 

фармацевтичного 
призначення 

  275,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 
закупівель 

UA-P-2020-05-20-004881-c 

54514 Численні аналіти сечі IVD, набір, 

колориметрична тест-смужка, експрес-
аналіз 

33150000-6   

Апаратура для 
радіотерапії, 

механотерапії, 

електротерапії та 
фізичної терапії 

  7 800,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 
Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника-3.Вид закупівлі: Договір 
про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-20-002411-a 

30539-Набір реагентів для визначення 

протромбінового часу; 56137-Розчинні 
фібрин-мономерні комплекси IVD, реагент; 

55997-Фібриноген (фактор I) IVD, набір, 

аналіз утворення згустку; 62690-Бар'єрне 
масло для використання в молекулярній 

біології ІВД; 32430-Набір для визначення 

концентрації гемоглобіну 
ціанметгемоглобіновим методом; 53301-

Глюкоза IVD, набір, ферментний 

спектрофотометричний аналіз; 30157-Набір 
реагентів для вимірювання білірубіну; 

51819-Treponema pallidum reagin antibody 

IVD, набір, реакція аглютинації, 41400-
Контроль гемоглобіну; 55993-Активований 

час зсідання крові IVD, набір, аналіз 

утворення згустку; 55866-Підрахунок клітин 
крові IVD, контрольний матеріал; 30596-

Набір реагентів для визначення типу крові 

ABO; 52532-Анти-A групове типування 
еритроцитів IVD, антитіла; 52538-Анти-B 

групове типування еритроцитів IVD, 

антитіла;52647-Анти-Rh(D) групове 
типування еритроцитів IVD; антитіла, 

44172-Кислота швидка для визначення 

комплексу  сульфосалициловая 

33120000-7   Системи 

реєстрації медичної 

інформації та 
дослідне обладнання 

  12 052,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 
закупівель 

UA-P-2020-05-20-001912-b 

Автозапчастини 

34330000-9   Запасні 

частини до 
вантажних 

транспортних 

засобів, фургонів та 
легкових автомобілів 

  1 533,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

травень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника - 3. Вид закупівлі: 

Договір про  закупівлю, укладений  
без використання електронної 

UA-P-2020-05-25-001349-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-20-002408-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-20-004881-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-20-002411-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-20-001912-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-25-001349-a


системи закупівель 

Диспенсер RX 5 M з лотком для  крапель і 
замком, білий; диспенсер для рушників z- 

типу (білий) 

39330000-4   
Дезінфекційне 

обладнання 

  9 632,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника-3.Вид закупівлі: Договір 

про закупівлю, укладений без 

використання електронної  системи 
закупівель 

UA-P-2020-05-25-005846-b 

Послуги з обслуговування системи  
протипожежного захисту 

50410000-2   Послуги 
з ремонту і 

технічного 

обслуговування 
вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 
приладів 

  1 400,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника - 3. Вид закупівлі:Договір 

про закупівлю, укладений без 

використання  електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-05-26-000659-c 

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%розч. 

д/зовн.заст.70% 100 мл. фл. 

24320000-3   Основні 
органічні хімічні 

речовини 

  49 949,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса 
замовника:61050,Україна,Харківська 

обл.м.Харків, вул.Руставелі,12. 

Категорія - юридична особа,яка 
забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-05-28-000668-a 

Мило рідке 0,3л з дозатором 

33710000-0   

Парфуми, засоби 
гігієни та 

презервативи 

  9 900,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника:61050,Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категоря 
замовника - юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. Вид 
закупівлі: Договір про закупівлю 

укладений без використання  

електронної системи. 

UA-P-2020-05-28-000693-a 

Пакети для сміття 

19640000-4   

Поліетиленові мішки 
та пакети для сміття 

  10 408,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія - 

юридична особа, яка забезпечує 

потреби держави або територіальної 
громади.Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання елктронної системи 
закупівель. 

UA-P-2020-05-28-003514-b 

35339 Простирадло прогумована 
19510000-4   Гумові 
вироби 

  595,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 
Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія - 

юридична особа, яка забезпечує 
потреби держави або територіальної 

громади. Вид закупівлі: Договір 

укладений без використання 
електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-05-28-000722-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-25-005846-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-26-000659-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000668-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000693-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-003514-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000722-a


Туалетний папір, паперові рушники 

33760000-5   

Туалетний папір, 

носові хустинки, 
рушники для рук і 

серветки 

  30 273,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія- 

юридична особа, яка забезпечує 

потреби держави або територіальної 
громади. Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю, укладений без 

використання елктронної системи 
закупівель. 

UA-P-2020-05-28-000815-c 

Технічне обслуговування, настройка, 

повірка лічильника води Ду40) 

50410000-2   Послуги 

з ремонту і 
технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів 

  540,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, 
Україна,Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12.Категорія - 

юридична особа, яка  зебезпечує 
потреби держави або територіальної 

громади. Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-05-28-000757-a 

Послуги з проведення робіт по повірці 
засобів  вимірювальної техніки 

71630000-3   Послуги 

з технічного огляду 

та випробовувань 

  21 748,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса 

замовника:61050,Україна,Харківська 

обл., м.Харків, вул.Руставелі,12. 
Категорія - юридична особа, яка  

забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. Вид 
закупівлі:Договір про закупівлю 

укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-05-28-000778-a 

35479 Гематологічний  аналізатор,клітинний  
диференціал 

38430000-8   

Детектори та 

аналізатори 

3210 Капітальні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

186 038,00 
Спрощена/Допорогова 
закупівля 

червень 2020 
р. 

Адреса 

замовника:61050,Україна,Харківська 
обл., м.Харків, вул.Руставелі,12. 

Категорія -  юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. Спрощена 

закупівля. 

UA-P-2020-06-02-000560-c 

III Всеукраїнський  конгрес MedSprava 

79950000-8   Послуги 

з організації 
виставок, ярмарок і 

конгресів 

  3 240,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника:61050,Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника - юридична особа, яка 

забезпечує  потреби  держави або 

територіальної громади. Вид 
закупівлі:Договір про закупівлю, 

укладений без  використання 

електронної системи  закупівель. 

UA-P-2020-06-02-000614-c 

Страхування медичних працівників від ВІЛ-

інфекції 

66510000-8   

Страхові послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

37,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адрса замовника:61050,Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 
вул.Ручтавелі,12. Категорія 

замовника-юридична особа,яка 

забезпечує потреби  держави або 
територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про закупівлю, 

укладений  без використання 
електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-01-15-003245-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000815-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000757-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-05-28-000778-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-02-000560-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-02-000614-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-003245-a


Страхування членів добровільної пожежної 

дружини 

66510000-8   

Страхові послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1 823,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника - юридична особа, яка 

забезпечує  потреби держави або 
територіальної громади. Вид  

закупівлі: Договір про закупівлю, 

укладений без  використання 
електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-01-15-012763-c 

Послуги з поховання і кремації 

біоматеріалів 

98370000-7   
Поховальні та 

супутні послуги 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

12 155,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050,Україна, 
Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника : юридична  особа, яка  
забезпечує потреби  держави або 

територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений  без використання 

електронної системи  закупівель. 

UA-P-2020-06-11-003488-c 

37445 Лезо скальпеля, одноразового 

використання; 35212 Голка спінальна, 

одноразового застосування; 46967 
Ендотрахейна стандартна трубка, 

одноразового використання; 47017 Шприц 

загального призначення, разового 
застосування; 61650 Катетер для 

периферичних судин / підшкірний; 58977 

Набір базовий для внутрішньовенних 
вливань; 34917 Внутрішній уретральний 

дренажний катетер; 45603 Уретральний 

катетер для разового дренування; 37362 
Сечоприймач, що носиться при 

краплинному нетриманні; 10749 

Аспіраційний трахеальний катетер; 10759 
Катетер пупковий; 45992 Набір для 

введення дренажної трубки для закритих 

ран; 60839 Фільтр бактеріальний для 
медичних газів, стерильний, одноразового 

використання; 34842 Набір для епідуральної 

анестезії, який не містить лікарських 

засобів; 43998 Затискач для пуповини, 

одноразового використання; 35472 
Амніотом, одноразового застосування; 

40548 Хірургічна рукавичка, латексна; 

61938 Набір одягу хірургічний / оглядовий; 
47173 Припудрені, оглядові / процедурні 

рукавички з латексу гевеї, нестерильні; 

13898 Хірургічна  нитка кетґут; 17471 
Хірургічни нитка з поліглактіну; 58986 

Лейкопластир хірургічний універсальний, 

нестерильний; 58232 Рулон ватний, 
нестерильний; 48125 Рулон марлевий, 

нестерильний; 32207 Лейкопластир для 

з'єднання країв ран; 61938 Набір одягу 

хірургічний / оглядовий; 37468 Дзеркало 

вагінальне, одноразового використання; 

33140000-3   Медичні 

матеріали 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

998 000,00 Відкриті торги 
червень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м. Харків, вул. 
Руставелі, 12. Категорія замовника: 

юридична  особа, яка  забезпечує 

потреби  держави або 
територіальної громади. Вид 

закупівлі: процедура закупівлі - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

дорівнює або перевищує 200 тисяч 

гривень, а робіт - 1,5 мільйона 
гривень (відкриті торги). 

UA-P-2020-06-17-001063-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-01-15-012763-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-11-003488-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-17-001063-b


42835 Зонд уретральний, одноразовий; 

44712 Покриття для датчика ультразвукової 

системи зображення, що використовується в 

природних отворах тіла; 61938 Набір одягу 

хірургічний / оглядовий; 35091 Халат 
операційний, одноразового застосування; 

47783 Простирадло хірургічне загального 

призначення, одноразового використання, 
стерильне 

Бактеріологічні дослідження 
85110000-3   Послуги 
лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  13 320,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовник: 61050, Україна, 
Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника: юридична особа, яка 
забезпечує потреби  держави або 

територіальної громади. Вид  

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-06-17-008176-c 

Накопичувач SSD 2.5" SATA 120GB Patriot 
Burst (PBU120GS25SSDR) 

30230000-0   

Комп’ютерне 

обладнання 

  1 200,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника: юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави абл 

територіальної громади.  Вид 
закупівлі: Договір про закупівлю, 

уладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-06-19-005279-c 

Послуги з поточного ремонту запорно-

регулюючої арматури водомірного  вузла за 
адресою м.Харків, вул.Руставелі,12 

45330000-9   
Водопровідні та 

санітарно-технічні 

роботи 

  28 667,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника: юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про закупівлю, 

укладений без використання 
електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-06-19-005393-c 

Послуги з проведення  лабораторних 
досліджень біологічних матеріалів 

пацієнтів) 

85110000-3   Послуги 
лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  22 970,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 
Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника: юридична особа, яка  
забезпечує потреби  держави або 

територіальної громади. Вид  

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-06-19-005768-c 

Навчання з питань охорони праці 

80510000-2   Послуги 
з професійної 

підготовки 

спеціалістів 

  1 320,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 

р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл. м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категоря 
замовника: юридична особа, яка 

забезпечує  потреби держави або  

територіальної громади. Вид  
закупівлі:Договір про закупівлю 

укладений без використання 

UA-P-2020-06-19-001361-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-17-008176-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-19-005279-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-19-005393-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-19-005768-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-19-001361-a


електронної системи. 

Блок живлення 500W Gamemax GM-500 

30230000-0   

Комп’ютерне 

обладнання 

  1 300,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

червень 2020 
р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника: юридична особа, яка  

забезпечує потреби  держави або 

територіальної громади. Вид  
закупівлі: Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-06-23-003431-c 

Курс навчання у сфері  здійснення  

публічних закупівель 

80410000-1   Послуги 

різних навчальних 
закладів 

  1 600,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

липень 2020 р. 

Адоеса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 
вул.Руставелі,12. Категорія 

замовника: юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або 
територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про  закупівлю 

укладений без використання 
електронної системи закупівель 

UA-P-2020-07-01-005123-a 

Фінансове планування. Розробка та 
затвердження фінансового плану. Платні 

послуги. 

80520000-5   

Навчальні засоби 
  1 300,00 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 
Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руствелі,12. Категорія 

замовника:юридична особа, яка  
забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. Вид  

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-07-01-005340-a 

38140 Ліжечко для новонародженого 

33190000-8   

Медичне обладнання 

та вироби медичного 
призначення різні 

3210 Капітальні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

95 550,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 
липень 2020 р. 

Адреса замовника: 61050, україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника: юридична особа, яка 

забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. Спрощена 
закупівля. 

UA-P-2020-07-01-001387-b 

Радіатори  Альтермо, та їх  деталі 

44620000-2   

Радіатори і котли для 

систем центрального 
опалення та їх деталі 

  26 189,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Адреса замовника:61050, 
Україна,Харківська обл.,м.Харків, 

вул.Руставелі,12.Категорія 

замовника:юридична особа, яка 
забезпечує потреби  держави або  

територіальної громади. Вид 

закупівлі: Договір про закупівлю, 
укладений  без використання 

електронної системи закупівель. 

UA-P-2020-07-07-001730-c 

Водонагрівач Ariston ARI 300 STAB 560 

THER MT 

42160000-8   

Котельні установки 
  12 831,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Адреса замовника:61050, Україна, 

Харківська обл., м.Харків, 

вул.Руставелі,12. Категорія 
замовника: юридична особа, яка 

забезпечує потреби  держави або  

територіальної громади. Вид  
закупівлі: Договір про 

закупівлю,укладений без 

UA-P-2020-07-07-000783-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-06-23-003431-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-01-005123-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-01-005340-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-01-001387-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-07-001730-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-07-000783-b


викоористання електронної системи 

закупівель. 

Натрiю хлорид (Sodium chloride), Натрiю 

хлорид (Sodium chloride), Натрію бікарбонат 

(Sodium bicarbonate), Парацетамол 
(Paracetamol) 

33600000-6   
Фармацевтична 

продукція 

  83 700,00 Відкриті торги липень 2020 р. 

Адреса замовника: 61050, Україна, 

Харківська обл., м. Харків, вул. 
Руставелі, 12. Категорія замовника: 

юридична  особа, яка  забезпечує 

потреби  держави або 
територіальної громади. Вид 

закупівлі: процедура закупівлі - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 
дорівнює або перевищує 200 тисяч 

гривень, а робіт - 1,5 мільйона 

гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-07-08-000920-b 

60709 Пилюшка вбирає 

33770000-8   Папір 

санітарно-
гігієнічного 

призначення 

  16 579,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі:Договір  про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-07-09-004386-b 

Звіт НСЗУ  про доходи та витрати  

медичного КНП 

80520000-5   

Навчальні засоби 
  650,00 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі:Договір  про 

закупівлю, укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-07-14-004442-c 

Канцелярські товари 

30190000-7   Офісне 

устаткування та 
приладдя різне 

  1 292,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-07-16-002926-b 

35362 Індикатор хімічний/фізичний для  
контролю стерилізації 

33120000-7   Системи 

реєстрації медичної 
інформації та 

дослідне обладнання 

  880,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укледений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-07-16-002951-b 

Повлуги пов'язані з налаштуванням  та 

користуванням- комп'ютерної програм бази 
даних "Медична статистика" 

72320000-4   

Послуги, пов’язані з 
базами даних 

  1 400,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю укладений без 

використання  електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-07-21-001370-c 

Послуги пов'язані з  налаштуванням та 

користуванням-комп'ютерної програми та 
бази даних "Облік медичних кадрів 

України" 

72320000-4   

Послуги, пов’язані з 

базами даних 

  1 500,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі: Дорговір про 

закупівлю укладений  без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-07-21-006539-b 

Журнали обліку, реєстрації, запису  

пацієнтів та інші 

22810000-1   

Паперові чи картонні 

реєстраційні 
журнали 

  20 046,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-07-21-001394-c 

Медичні бланки та інші 22820000-4   Бланки   24 466,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

липень 2020 р. 

Вид  закупівлі: Договір про 
закупівлю  укладений без 

використання електронної системи  

закупівель 

UA-P-2020-07-21-006924-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-08-000920-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-09-004386-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-14-004442-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-16-002926-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-16-002951-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-21-001370-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-21-006539-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-21-001394-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-21-006924-b


ДК 021:2015-79540000-1 Послуги з усного 

перекладу (Дистанційні он-лайн послуги з 

перекладу (інтерпретації) між українською 

(російською) жестовою мовою (у тому числі 

знаковими системами) та словесною 
мовою)) 

79540000-1   Послуги 

з усного перекладу 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

49 000,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений  без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-07-31-002252-a 

ДК 021:2015 33710000-0 Парфуми, засоби  

гігієни та  презервативи (ДК 021:2015  
33711900-6 - Мило) 

33710000-0   
Парфуми, засоби 

гігієни та 

презервативи 

  4 480,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 
закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-12-007845-a 

ДК 021:2015 19640000-4 Поліетиленові 
мішки та пакети для сміття 

19640000-4   

Поліетиленові мішки 

та пакети для сміття 

  23 384,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-12-001701-b 

ДК 021:2015  33760000-5- Туалетний папір, 

носові  хустинки, рушники для рук і 

серветки (ДК 021:2015  33761000-2-
Туалетний папір, ДК 021:2015  33763000-6-

Паперові рушники для рук) 

33760000-5   

Туалетний папір, 

носові хустинки, 
рушники для рук і 

серветки 

  19 708,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 
закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-12-001742-b 

ДК 021:2015 66510000-8 Стахові послуги 

(ДК 021:2015 66516100-1 Послуги зі 

страхування цивільної відповідальності 
власників автомобільного транспорту) 

66510000-8   

Страхові послуги 
  2 578,00 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-12-008326-a 

ДК 021:2015 66510000-8 Стахові  послуги 

(ДК 021:2015  66512000-2 Послуги із 
страхування від нещасних випадків і 

страхування здоров'я) 

66510000-8   
Страхові послуги 

  184,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 
р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-12-001830-b 

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали 

(НК 024:2019: 13898 Хірургічна  нитка 
кетґут; 13908 Полигліколеве кислотне шво) 

33140000-3   Медичні 

матеріали 
  87 155,00 Відкриті торги 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-08-14-001244-b 

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали 
(НК 024:2019: 61938 Набір одягу 

хірургічний / оглядовий; 35091 Халат 

операційний, одноразового застосування; 
47783 Простирадло хірургічне загального 

призначення, одноразового використання, 

стерильне) 

33140000-3   Медичні 

матеріали 
  259 633,00 Відкриті торги 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-08-14-001249-b 

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали 
(НК 024:2019: 40548 Хірургічна рукавичка, 

латексна; 61938 Набір одягу хірургічний / 

оглядовий; 47173 Припудрені, оглядові / 

процедурні рукавички з латексу гевеї, 

нестерильні) 

33140000-3   Медичні 

матеріали 
  238 835,00 Відкриті торги 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

UA-P-2020-08-14-001387-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-07-31-002252-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-12-007845-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-12-001701-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-12-001742-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-12-008326-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-12-001830-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-14-001244-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-14-001249-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-14-001387-c


мільйона гривень (відкриті торги) 

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали 

(НК 024:2019: 37445 Лезо скальпеля, 

одноразового використання; 35212 Голка 
спінальна, одноразового застосування; 

46967 Ендотрахейна стандартна трубка, 

одноразового використання; 47017 Шприц 
загального призначення, разового 

застосування; 61650 Катетер для 

периферичних судин / підшкірний; 58977 
Набір базовий для внутрішньовенних 

вливань; 34917 Внутрішній уретральний 

дренажний катетер; 45603 Уретральний 
катетер для разового дренування; 37362 

Сечоприймач, що носиться при 

краплинному нетриманні; 10749 
Аспіраційний трахеальний катетер; 10759 

Катетер пупковий; 45992 Набір для 

введення дренажної трубки для закритих 
ран; 60839 Фільтр бактеріальний для 

медичних газів, стерильний, одноразового 

використання; 34842 Набір для епідуральної 
анестезії, який не містить лікарських 

засобів; 43998 Затискач для пуповини, 

одноразового використання; 35472 
Амніотом, одноразового застосування; 

58986 Лейкопластир хірургічний 

універсальний, нестерильний; 58232 Рулон 

ватний, нестерильний; 48125 Рулон 

марлевий, нестерильний; 32207 
Лейкопластир для з'єднання країв ран; 61938 

Набір одягу хірургічний / оглядовий; 37468 

Дзеркало вагінальне, одноразового 
використання; 42835 Зонд уретральний, 

одноразовий; 44712 Покриття для датчика 

ультразвукової системи зображення, що 
використовується в природних отворах тіла) 

33140000-3   Медичні 
матеріали 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

270 820,00 Відкриті торги 
серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 
для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 

Закону, якщо вартість предмета 
закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 

200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 
мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-08-14-001388-c 

ДК 021:2015:71630000-3 Послуги з 

технічного огляду та випробувань (ДК 

021:2015:71632000-7 Послуги з  технічних 

випробувань (комплексні електровиміри 
силових  та освітлювальних мереж до 1000 

В приміщень за адресою:Харківська обл., 

місто Харків, вул.Руставелі,12)) 

71630000-3   Послуги 

з технічного огляду 
та випробовувань 

  8 994,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-17-001248-b 

ДК 021:2015-33120000-7-Системи реєстрації 

медичної інформації та даслідне обладнання 

(НК 024:2019-52532-Анти-А групове 
типування еритроцитів IVD, антитіла; 

52538-Анти-В групове типування 

еритроцитів IVD,антитіла; 52647-Aнти-
Rh(D)групове типування  еритроцитів IVD 

антитіла) 

 

33120000-7   Системи 

реєстрації медичної 
інформації та 

дослідне обладнання 

  1 590,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 
р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-17-001967-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-14-001388-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-17-001248-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-17-001967-c


ДК 021:2015 80510000-2 "Послуги з  

професійної підготовки спеціалістів" (ДК 

021:2015 80511000-9 Послуги з навчання 

персоналу (навчання з питань безпечної 

експлуатації автоклавів)) 

80510000-2   Послуги 

з професійної 

підготовки 
спеціалістів 

  330,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю без використання 

електронної системи закупівель 

UA-P-2020-08-17-002034-c 

ДК 021:2015 31530000-0-Частини  до 

світильників та освітлювального обладнання 
(Лампа люм.18W Philips, лампа 9w E27 4000 

K RIGHT HAUSEN LED A60, лампа Т8 9 ВТ 

6500 К, стартер СК 220 Philips S2) 

31530000-0   Частини 

до світильників та 

освітлювального 
обладнання 

  5 940,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-17-002216-c 

ДК 021:2015:85110000-3 Послуги 

лікувальних закладів та супутні послуги 
(Цифрова рентгенографія кісток таза з 

друком зображення  на термоплівці) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  188,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-19-008046-a 

ДК 021:2015:85120000-6-Лікарська практика 

та супутні послуги (ДК 021:2015:85121200-5 

-Послуги вузькоспеціалізованих лікарів 
(послуги лікаря-ортопеда-травматолога; 

лікаря-отоларинголога; лікаря-

невропатолога; лікаря-інфекціоніста; лікаря-
дерматовенеролога)) 

85120000-6   
Лікарська практика 

та супутні послуги 

  4 370,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-19-001576-b 

ДК 021:2015 03210000-6 Зернові культури та 

картопля (крупа пшенична ярова фасована 
0,8 кг, крупа ячнева фасована 0,8 кг) 

03210000-6   Зернові 

культури та картопля 
  3 476,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі:Договір про 
закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-25-001849-a 

ДК 021:2015:50110000-9-Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутного 
обладнання (ДК 021:2015:50112000-3 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування астомобілів) 

50110000-9   Послуги 

з ремонту і 
технічного 

обслуговування 

мототранспортних 
засобів і супутнього 

обладнання 

  48 000,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

серпень 2020 
р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-25-000653-c 

ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична 
продукція (МНН: Бупівакаїн (Bupivacaine), 

Електроліти в комбінації з іншими 

препаратами (Electrolytes in combination with 
other drugs)) 

33600000-6   

Фармацевтична 

продукція 

  16 800,00 Відкриті торги 
серпень 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 
для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 

Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 

200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 
мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-08-25-001582-c 

ДК 021:2015:72250000-2-Послуги, пов'язані 
із  системами та підтримкою (Послуги з 

інформаційного обслуговування  Веб-сайту) 

72250000-2   

Послуги, пов’язані із 

системами та 
підтримкою 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

11 200,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений  без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-27-003755-c 

ДК 021:2015:72320000-4 Послуги, пов'язані 

з базами  даних (інформаційні послуги 

пов'язані з налаштуванням та 
користуванням бази  даних) 

72320000-4   

Послуги, пов’язані з 

базами даних 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

1 600,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю  укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-27-003451-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-17-002034-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-17-002216-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-19-008046-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-19-001576-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-25-001849-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-25-000653-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-25-001582-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-27-003755-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-27-003451-b


(установам, 

організаціям) 

ДК 021:2015 72410000-7 Послуги 

провайдерів (Послуги  доступу до мережі 
Інтернет (резервний канал доступу)) 

72410000-7   Послуги 

провайдерів 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

1 200,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю  укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-27-003498-b 

ДК 021:2015 72410000-7 Послуги 

провайдерів (Послуги з веб-хостингу) 

72410000-7   Послуги 

провайдерів 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

1 000,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений  без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-08-27-005139-a 

ДК 021:2015 72410000-7 Послуги 

провайдерів (послуги телекомунікаційні та 

інформаційні (ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТУ)) 

72410000-7   Послуги 
провайдерів 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

2 800,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закцпівель 

UA-P-2020-08-27-003574-b 

ДК 021:2015 85110000-3- Послуги 

лікувальних закладів та супутні послуги 

(Флюрографія ОГК в одній проекції) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  4 810,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 
р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-08-28-001268-a 

ДК 021:2015 80510000-2 "Послуги з 
професійної підготовки спеціалістів" ( ДК 

021:2015 80511000-9 Послуги з навчання 
персоналу (навчання з питань безпечної 

експлуатації устройств. балонів з киснем)). 

80510000-2   Послуги 

з професійної 
підготовки 

спеціалістів 

  660,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

вересень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений  без 
використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-09-02-004221-b 

ДК 021:2015: 44410000-7 Вироби для ванної 
кімнати та кухні (ДК 021:2015: 44411000-4 

Санітарна техніка (Змішувач д/к F4903 лат 

корпус гайка 40)) 

44410000-7   Вироби 

для ванної кімнати та 
кухні 

  5 400,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

закупівель 

UA-P-2020-09-02-004289-b 

ДК 021:2015: 31680000-6 - Електричне 

приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Тен 3 кВт (220/380В) 

31680000-6   

Електричне приладдя 

та супутні товари до 

електричного 

обладнання 

  5 820,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-09-02-001251-a 

ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби 

різні (ДК 021:2015: 33696500-0 Лабораторні 
реактиви (НК 024:2019: 30212 Набір 

реагентів для вимірювання вмісту 

компонентів у сироватці, 41400 Контроль 
гемоглобіну, 41404 Контроль за буфером 

гемостазу)) 

33690000-3   

Лікарські засоби 

різні 

  1 350,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 
р. 

Вид закупівлі:Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

UA-P-2020-09-04-009469-b 

ДК 021:2015:33690000-3 Лікарські засоби 

різні (ДК 021:2015: 33696500-0 Лабораторні 

реактиви (НК 024:2019: 61165 Реагент для 
лізису клітин крві ІВД, 58237 Буферний 

33690000-3   

Лікарські засоби 

різні 

  31 960,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

UA-P-2020-09-04-009497-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-27-003498-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-27-005139-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-27-003574-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-08-28-001268-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-02-004221-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-02-004289-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-02-001251-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-04-009469-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-04-009497-b


розчинник зразків ІВД, 

автоматичні/напівавтоматичні системи, 

59058 Миючий очищуючий рзчин ІВД, для 

автоматизованих/полуавтоматізіванних 

систем, 55866 Підрахунок клітин крові IVD, 
контрольний матеріал, 46238 Стерильна 

пробірка, 15639 Папір на записи)) 

ДК 021:2015 72320000-4 Послуги, пов'язані 

з базами даних (консультативні послуги з 

питань автоматизації бухгалтерського 
обліку) 

72320000-4   
Послуги, пов’язані з 

базами даних 

  1 860,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю укладений без 

використання електронної системи 

UA-P-2020-09-07-006433-b 

Послуги з проведення імуноферментного 
аналізу (ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у 

сфері охорони здоров’я різні): визначення 

імуноглобуліну IgМ на COVID-19 (ДК 
021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів),  визначення 

імуноглобуліну IgG на COVID-19 (ДК 
021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів) 

85140000-2   Послуги 
у сфері охорони 

здоров’я різні 

  25 600,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

вересень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 
якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 
робіт - 1,5 мільйона гривень 

UA-P-2020-09-07-002231-a 

Послуги з Навчання інженерно – технічних 

робітників по Правилам технічної 

експлуатації теплових установок та мереж, 
по Правилам підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду (ДК 

021:2015:80410000-1: Послуги різних 
навчальних закладів) 

80410000-1   Послуги 
різних навчальних 

закладів 

  850,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 
без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-09-10-004462-b 

Послуги з проведення імуноферментного 
аналізу (ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у 

сфері охорони здоров’я різні): визначення 

імуноглобуліну IgМ на COVID-19 (ДК 
021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів),  визначення 

імуноглобуліну IgG на COVID-19 (ДК 
021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів) 

85140000-2   Послуги 
у сфері охорони 

здоров’я різні 

  25 600,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

вересень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 
якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 
робіт - 1,5 мільйона гривень 

UA-P-2020-09-17-001347-c 

Послуги з патологоанатомічного розтину тіл  

померлих (ДК 021:2015: 85110000-3 
Послуги лікувальних закладів та супутні 

послуги (ДК 021:2015: 85111800-8 Послуги 

патологоанатомічних досліджень)) 

85110000-3   Послуги 
лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  1 578,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

вересень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 
якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 
робіт - 1,5 мільйона гривень. 

UA-P-2020-09-21-002413-c 

Транспортні послуги спеціалізованим 
автомобілем по транспортуванню трупів 

померлих людей (ДК 021:2015-60130000-8 

Послуги спеціалізованих автомобільних 
перевезень пасажирів) 

60130000-8   Послуги 

спеціалізованих 
автомобільних 

перевезень пасажирів 

  526,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

вересень 2020 
р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-09-21-007862-b 

Послуги з поточного ремонту по заміні 

опалювальних приладів (радіаторів, 
водонагрівача, тенів) в приміщенні 

45330000-9   

Водопровідні та 
санітарно-технічні 

  20 991,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 
системи 

UA-P-2020-09-24-003058-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-07-006433-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-07-002231-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-10-004462-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-17-001347-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-21-002413-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-21-007862-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-24-003058-c


комунального некомерційного підприємства 

«Міський клінічний пологовий будинок 

№7» Харківської міської ради за адресою: 

61050,  Харківська обл., м. Харків, вул. 

Руставелі, буд. 12 код ДК 
021:2015:45330000-9 Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи 

роботи 

Послуги з проведення імуноферментного 
аналізу (ДК 021:2015: 85140000-2 Послуги у 

сфері охорони здоров’я різні): визначення 

імуноглобуліну IgМ на COVID-19 (ДК 
021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів),  визначення 

імуноглобуліну IgG на COVID-19 (ДК 

021:2015: 85148000-8 Послуги з проведення 

медичних аналізів) 

85140000-2   Послуги 
у сфері охорони 

здоров’я різні 

  25 600,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

вересень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи, що здійснюються 
керуючись п.1 ч.7 ст.3 Закону (двічі 

було відмінено спрощену закупівлю 

через відсутність учасників: номер 
закупівлі в електронній системі 

закупівель UA-2020-09-08-003160-с 

та номер закупівлі UA-2020-09-17-
002252-с) 

UA-P-2020-09-28-001062-b 

Послуги з патологоанатомічного розтину тіл  

померлих (ДК 021:2015: 85110000-3 

Послуги лікувальних закладів та супутні 
послуги (ДК 021:2015: 85111800-8 Послуги 

патологоанатомічних досліджень)) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 
та супутні послуги 

  1 578,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

вересень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 
замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмету закупівлі 
товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень) 

UA-P-2020-09-30-000591-c 

Послуги з проведення флюорографії ОГК в 

одній проекції (ДК 021:2015: 85110000-3 

Послуги лікувальних закладів та супутні 
послуги (ДК 021:2015: 85112200-9 Послуги 

з надання амбулаторної медичної 

допомоги)) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  6 283,00 
Спрощена/Допорогова 
закупівля 

жовтень 2020 
р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 
менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень). 

UA-P-2020-10-01-000532-c 

Послуга із здійснення реєстрації 
підписувача в Автоматизованій системі 

кваліфікованого надавача електронних 

довірчих послуг (ДК 021:2015 – 72310000-1 
Послуги з обробки даних) 

72310000-1   Послуги 
з обробки даних 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

3 600,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 
р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-10-06-001597-c 

Послуги з повірки медичного обладнання 

(контроль вихідних параметрів апаратів 
ШВЛ, заміна манометрів) ДК 021:2015: 

71630000-3 Послуги з технічного огляду та 

випробувань)). 

71630000-3   Послуги 
з технічного огляду 

та випробовувань 

  7 250,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 
без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-10-07-000560-b 

Послуги з технічного обстеження будівлі 

комунального некомерційного підприємства 
«Міський клінічний пологовий будинок № 

7» Харківської міської ради  за адресою: 

61050, м. Харків, вул. Руставелі, буд. 12  ДК 
021:2015: 71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях інженерії та будівництва 

71310000-4   
Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 
будівництва 

  14 620,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 
р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-10-08-000889-c 

Послуга з поточного ремонту фотометра РМ 
2111, зав. № 1000054 (ДК 

50420000-5   Послуги 
з ремонту і 

  3 900,00 
Закупівля без 
використання 

жовтень 2020 
р. 

Договір про закупівлю укладений 
без використання електронної 

UA-P-2020-10-08-001934-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-28-001062-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-09-30-000591-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-01-000532-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-06-001597-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-07-000560-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-08-000889-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-08-001934-c


021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування медичного та 

хірургічного обладнання)) 

технічного 

обслуговування 

медичного та 

хірургічного 

обладнання 

електронної системи системи 

Послуги з патологоанатомічного розтину тіл  

померлих (ДК 021:2015: 85110000-3 
Послуги лікувальних закладів та супутні 

послуги (ДК 021:2015: 85111800-8 Послуги 

патологоанатомічних досліджень)) 

85110000-3   Послуги 
лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  1 578,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 
без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-10-09-000645-b 

Послуги з проведення флюорографії ОГК в 

одній проекції (ДК 021:2015: 85110000-3 

Послуги лікувальних закладів та супутні 

послуги (ДК 021:2015: 85112200-9 Послуги 

з надання амбулаторної медичної 

допомоги)). 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  6 283,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

жовтень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 
менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень. 

UA-P-2020-10-12-001872-b 

Послуги з поховання і кремації 

біоматеріалів код ДК 021: 2015: 98370000-7 

Поховальні та супутні послуги 

98370000-7   

Поховальні та 

супутні послуги 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

14 344,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 
р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель. 

UA-P-2020-10-12-005712-b 

Радіатори Альтермо та їх деталі (ДК 

021:2015: 44620000-2   Радіатори і котли для 

систем центрального опалення та їх деталі) 

44620000-2   

Радіатори і котли для 

систем центрального 

опалення та їх деталі 

  22 916,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи 

UA-P-2020-10-15-002198-a 

Послуги з опломбування (розпломбування) 

вузла обліку SHARKY775 Ду50 (ДК 

021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів). 

50410000-2   Послуги 

з ремонту і 

технічного 
обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 
контрольних 

приладів 

  335,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи закупівель. 

UA-P-2020-10-21-001069-c 

Бактерицидний рециркулятор та 

випромінювач бактерицидний (ДК 021:2015: 
33190000-8 Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні (НК 
024:2019:35150 Лампа ультрафіолетова 

герміцидна)). 

33190000-8   
Медичне обладнання 

та вироби медичного 
призначення різні 

  6 800,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

жовтень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 
товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 
робіт - 1,5 мільйона гривень). 

UA-P-2020-10-21-007888-a 

Послуги з проведення флюорографії ОГК в 

одній проекції (ДК 021:2015: 85110000-3 
Послуги лікувальних закладів та супутні 

послуги (ДК 021:2015: 85112200-9 Послуги 

з надання амбулаторної медичної 

допомоги)). 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 
та супутні послуги 

  6 283,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи, що здійснюється 

керуючись п. 1 ч. 7 ст. 3 Закону 

(двічі було відмінено спрощену 
закупівлю через відсутність 

учасників: номер закупівлі в 

електронній системі закупівель UA-
2020-10-01-000574-b та номер 

UA-P-2020-10-22-001625-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-09-000645-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-12-001872-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-12-005712-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-15-002198-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-21-001069-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-21-007888-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-22-001625-a


закупівлі UA-2020-10-12-000620-а) 

Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія) 

09310000-5   

Електрична енергія 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

88 608,00 Відкриті торги 
жовтень 2020 

р. 

 Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-10-23-001541-c 

Послуги з перевірки й прочищення 

вентиляційних коробів будівлі 

комунального некомерційного підприємства 
«Міський клінічний пологовий будинок № 

7» Харківської міської ради  за адресою: 

61050, м. Харків, вул. Руставелі, буд. 12 (ДК 
021:2015: 90910000-9 Послуги з 

прибирання) 

90910000-9   Послуги 

з прибирання 
  2 894,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель 

UA-P-2020-10-26-000236-b 

Послуги у сфері інформатизації з обробки 

даних щодо проведення інтегрованого 

АВС/VEN аналізу асортименту товарів 
(лікарських засобів) (ДК 021:2015 – 

72310000-1 Послуги з обробки даних) 

72310000-1   Послуги 

з обробки даних 
  3 700,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи закупівель 

UA-P-2020-10-26-001472-a 

Комп’ютерне обладнання (Презентер 

Logitech Wireless Presenter R400, Клавіатура 

+ Миша Logitech MK240 Black USB, Роутер 

Xiaomi Mi WiFi Router 3g) (ДК 021:2015: 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання) 

30230000-0   

Комп’ютерне 

обладнання 

  3 160,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель 

UA-P-2020-10-27-000500-b 

Послуги з навчання з питань охорони праці 
(ДК 021:2015: 80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів) 

80510000-2   Послуги 

з професійної 

підготовки 
спеціалістів 

  2 200,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

жовтень 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 
без використання електронної 

системи закупівель. 

UA-P-2020-10-28-000830-a 

Бактерицидний рециркулятор та 

випромінювач бактерицидний (ДК 021:2015: 

33190000-8 Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення різні (НК 

024:2019:35150 Лампа ультрафіолетова 

герміцидна)). 

33190000-8   

Медичне обладнання 
та вироби медичного 

призначення різні 

  6 800,00 
Спрощена/Допорогова 
закупівля 

листопад 2020 
р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень). 

UA-P-2020-11-02-000540-b 

Таблички тактильні зі шрифтом Брайля та 

наклейки плівкові (ДК 021:2015: 19520000-7 

Пластмасові вироби) 

19520000-7   
Пластмасові вироби 

  5 130,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

листопад 2020 
р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель. 

UA-P-2020-11-04-000518-b 

Засіб криптографічного захисту інформації 

"Ключ електронний "Алмаз-1К" (ДК 
021:2015-30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання) 

30230000-0   

Комп’ютерне 

обладнання 

  2 750,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

листопад 2020 
р. 

Договір про закупівлю укладений 

без використання електронної 

системи закупівель. 

UA-P-2020-11-06-001987-a 

Послуги з поточного ремонту частини 

приміщень та улаштування майданчика для 

пандуса Комунального некомерційного 
підприємства «Міський клінічний 

45450000-6   Інші 

завершальні 

будівельні роботи 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

50 000,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

листопад 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 
якщо вартість предмета закупівлі 

UA-P-2020-11-05-002734-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-23-001541-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-26-000236-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-26-001472-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-27-000500-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-10-28-000830-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-02-000540-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-04-000518-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-06-001987-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-05-002734-a


пологовий будинок № 7» Харківської 

міської ради за адресою: м. Харків, вул. 

Руставелі, буд. 12,  ДК 021:2015: 45450000-6 

Інші завершальні будівельні роботи. 

(установам, 

організаціям) 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень). 

Лікарські засоби, ДК 021:2015: 33600000-6 – 

Фармацевтична продукція. 

Октаплекс (порошок для розчину для 
ін’єкцій по 500 МО у флаконах  разом з 

розчинником (воді для ін’єкції) по 20 мл у 

флаконах  та комплектом для розчинення і 
внутрішньовенного введення), МНН: 

Фактори коагуляції крові IX, II, VII и X в 

комбінації (Coagulation factor IX, II, VII and 
X in combination), ДК 021:2015: 33621200-1 

Кровоспинні засоби; Куросурф (суспензія 

для ендотрахеального введення 80 мг/мл по 
1,5 мл №1), МНН: Фосфоліпідна фракція, 

яка виділена з легенів свині (Natural 

phospholipids), ДК 021:2015: 33670000-7 — 
Лікарські засоби для лікування хвороб 

дихальної системи. 

33600000-6   

Фармацевтична 
продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

205 400,00 Відкриті торги 
листопад 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 

200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-11-11-008130-a 

Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-

5 – Електрична енергія) 

09310000-5   

Електрична енергія 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

88 608,00 Відкриті торги 
листопад 2020 

р. 

Вид закупівлі: процедура закупівлі - 

для замовників, визначених у 

пунктах 1-3 частини першої статті 2 
Закону, якщо вартість предмета 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 
200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень (відкриті торги) 

UA-P-2020-11-16-002904-c 

Передплата періодичних видань на 2021 рік 

(ДК 021:2015:22210000-5 Газети (ДК 

021:2015:22212000-9 Періодичні видання)) 

22210000-5   Газети   14 394,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

листопад 2020 
р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель 

UA-P-2020-11-17-005141-c 

Передплата періодичних видань на 2021 рік 

(ДК 021:2015:22210000-5 Газети (ДК 
021:2015:22212000-9 Періодичні видання)) 

22210000-5   Газети   5 880,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

листопад 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи. 

UA-P-2020-11-17-001553-a 

Смужки діагностичні типу Urine RS, моделі 
H-10, ДК 021:2015:33150000-6 - Апаратура 

для радіотерапії, механотерапії, 

електротерапії та фізичної терапії, НК 
024:2019: 54514 - Численні аналіти сечі IVD, 

набір, колориметрична тест-смужка, 

експрес-аналіз. 

33150000-6   

Апаратура для 
радіотерапії, 

механотерапії, 

електротерапії та 
фізичної терапії 

  7 800,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

листопад 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи закупівель. 

UA-P-2020-11-19-003308-b 

Послуги з технічного огляду та 

випробовувань медичного обладнання 
(Визначення радіаційного виходу і 

дозоформуючих параметрів рентгенівського 

апарату) ДК 021:2015: 71630000-3 - Послуги 
з технічного огляду та випробовувань. 

71630000-3   Послуги 

з технічного огляду 
та випробовувань 

  1 560,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

листопад 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи закупівель. 

UA-P-2020-11-19-001814-a 

Проведення онлайн-семінару: «Особливості 

обліку медичного КНП. Статутний капітал. 
Основні засоби, та відорбраження в звітах 

80520000-5   

Навчальні засоби 
  1 250,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

листопад 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання елктронної 
системи закупівель. 

UA-P-2020-11-19-002474-a 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-11-008130-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-16-002904-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-17-005141-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-17-001553-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-19-003308-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-19-001814-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-19-002474-a


НСЗУ», ДК 021:2015: 80520000-5 – 

Навчальні засоби 

Послуги з розтину тіла новонародженого з 

гістологічним дослідженням, ДК 

021:2015:85110000-3-Послуги лікувальних 
закладів та супутні послуги (ДК 021:2015: 

85111800-8- Послуги патологоанатомічних 

досліджень) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  12 350,00 
Спрощена/Допорогова 
закупівля 

листопад 2020 
р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-
3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 
менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень. 

UA-P-2020-11-20-000364-b 

Послуги з навчання фахівців та керівників 

лікувальних закладів з радіаційного захисту 

та безпеки при променевій діагностиці та 
терапії, ДК 021:2015: 80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів 

80510000-2   Послуги 
з професійної 

підготовки 

спеціалістів 

  1 600,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

листопад 2020 

р. 

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 
системи закупівель. 

UA-P-2020-11-18-001204-a 

Комплекти постільної білизни, ДК 

021:2015:39510000-0-Вироби домашнього 

текстилю 

39510000-0   Вироби 

домашнього 

текстилю 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

49 950,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

листопад 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-11-24-002841-b 

Захисний одяг (фартух, комір, спідниця 

захисна), ДК 021:2015:35110000-8-
Протипожежне, рятувальне та захисне 

обладнання 

35110000-8   

Протипожежне, 
рятувальне та 

захисне обладнання 

  32 334,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

листопад 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання елктронної системи 

закупівлі 

UA-P-2020-11-26-002358-c 

Лікарські засоби, ДК 021:2015: 33600000-6 – 
Фармацевтична продукція. 

Октаплекс (порошок для розчину для 
ін’єкцій по 500 МО у флаконах  разом з 

розчинником (воді для ін’єкції) по 20 мл у 

флаконах та комплектом для розчинення і 
внутрішньовенного введення), МНН: 

Фактори коагуляції крові IX, II, VII и X в 

комбінації (Coagulation factor IX, II, VII and 
X in combination), ДК 021:2015: 33621200-1 

Кровоспинні засоби; Куросурф (суспензія 

для ендотрахеального введення 80 мг/мл по 
1,5 мл №1), МНН: Фосфоліпідна фракція, 

яка виділена з легенів свині (Natural 

phospholipids), ДК 021:2015: 33670000-7 
Лікарські засоби для лікування хвороб 

дихальної системи. 

33600000-6   

Фармацевтична 
продукція 

2610 Субсидії та 

поточні 
трансферти 

підприємствам 

(установам, 
організаціям) 

193 630,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

грудень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 
замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 

якщо вартість предмета закупівлі 
товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 

робіт - 1,5 мільйона гривень). 

UA-P-2020-11-30-010076-b 

Послуги з розтину тіла новонародженого з 
гістологічним дослідженням, ДК 

021:2015:85110000-3-Послуги лікувальних 

закладів та супутні послуги (ДК 021:2015: 
85111800-8- Послуги патологоанатомічних 

досліджень) 

85110000-3   Послуги 
лікувальних закладів 

та супутні послуги 

  12 350,00 
Спрощена/Допорогова 

закупівля 

грудень 2020 

р. 

Спрощена закупівля - для 

замовників, визначених у пунктах 1-

3 частини першої статті 2 Закону, 
якщо вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) 

менше ніж 200 тисяч гривень, а 
робіт - 1,5 мільйона гривень. 

UA-P-2020-12-01-001400-c 

Послуги з поховання мертвонароджених, 

ДК 021:2015:98370000-7-Поховальні та 
супутні послуги 

98370000-7   

Поховальні та 
супутні послуги 

  3 033,46 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

UA-P-2020-12-02-002972-c 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-20-000364-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-18-001204-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-24-002841-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-26-002358-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-11-30-010076-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-01-001400-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-02-002972-c


закупівель. 

Дезінфекційні засоби медичного 
призначення, ДК 021:2015:24450000-3-

Агрохімічна продукція 

24450000-3   
Агрохімічна 

продукція 

2610 Субсидії та 
поточні 

трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

11 770,00 
Закупівля без 
використання 

електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 

використання електронної системи 
закупівель. Додаткові кошти, Наказ 

Департаменту охорони здоров'я 

Харківської міської ради від 
11.11.2020 р. № 385, лист 

Департаменту охорони здоров'я 

Харківської міської ради від 
02.12.20 р. № 14844/0/57-20. 

UA-P-2020-12-03-010891-b 

Установка для ультразвукової механізованої 
передстерилізаційної очистки медичних 

інструментів зі світловою та звуковою 

індикацією процесу УЗО 10-01-"МЕДЭЛ", 
ДК 021:2015:42940000-7 Машини для 

термічної обробки матеріалів 

42940000-7   Машини 

для термічної 

обробки матеріалів 

  30 000,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладенний без 

використання електронної системи 
закупівель 

UA-P-2020-12-03-011669-b 

Замки врізні, навісні та фурнітура, ДК  

021:2015:44520000-1- Замки, ключі та петлі 

44520000-1   Замки, 

ключі та петлі 
  1 374,00 

Закупівля без 
використання 

електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладенний без 

використання електронної системи 
закупівель. 

UA-P-2020-12-03-003215-a 

Послуги з навчання у сфері здійснення 
публічних закупівель, ДК 

021:2015:80510000-2- Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

80510000-2   Послуги 
з професійної 

підготовки 

спеціалістів 

  1 500,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю, укладений без 

використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-12-04-013160-b 

Послуги з розтину тіла новонародженого з 

гістологічним дослідженням, ДК 
021:2015:85110000-3-Послуги лікувальних 

закладів та супутні послуги (ДК 021:2015: 

85111800-8- Послуги патологоанатомічних 
досліджень) 

85110000-3   Послуги 

лікувальних закладів 
та супутні послуги 

  12 350,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 
закупівлю, укладений без 

використанння електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-12-11-000499-a 

Передплата на газету «Харьковские 

известия» на 2021 рік, ДК 

021:2015:22210000-5 – Газети 

22210000-5   Газети   5 440,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

грудень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-12-14-003017-c 

Електрична енергія (ДК 021:2015: 09310000-
5 – Електрична енергія ) 

09310000-5   
Електрична енергія 

2610 Субсидії та 

поточні 

трансферти 
підприємствам 

(установам, 

організаціям) 

49 998,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

грудень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання електронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-12-14-000834-b 

Послуги з навчання з питань охорони праці 

(ДК 021:2015: 80510000-2 Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів) 

80510000-2   Послуги 

з професійної 
підготовки 

спеціалістів 

  330,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

грудень 2020 
р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання елктронної системи 

закупівель. 

UA-P-2020-12-15-000432-b 

Консультативні послуги з питань 

автоматизації бухгалтерського обліку, ДК 

021:2015: 72320000-4-Послуги, пов’язані з 
базами даних 

72320000-4   

Послуги, пов’язані з 

базами даних 

  2 170,00 

Закупівля без 

використання 

електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 

використання електронної системи 
закупівель. 

UA-P-2020-12-16-001853-b 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-03-010891-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-03-011669-b
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https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-14-000834-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-15-000432-b
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-16-001853-b


ДК 021:2015: 33160000 -9 Устаткування для 

операційних блоків (Ножиці операційні 

прямі тупокінцеві 170, НК 024:2019 : 38727 

Хірургічні ножиці загального призначення; 

Ножиці операційні прямі гострокінцеві  140 
мм, НК 024:2019: 38727 Хірургічні ножиці 

загального призначення ;  Пінцет Falcon- 

Medium  анат200 мм  BD.750.200, НК 
021:2019 : 62466 Щипці хірургічні для 

м'яких тканин, у формі пінцета, 

багаторазового використання;  Пінцет  
анатомічний 200 мм, НК 024:2019 : 62466 

Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі 
пінцета, багаторазового використання; 

Пінцет хірургічний  Falcon 

BD.750.200\561.200, НК 204:2019: 62466 
Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі 

пінцета, багаторазового використання;  

Голкотримач Mayo-Hegara 150 BN.598.150, 
НК 024:2019: 12726 Багаторазовий тримач 

голки;  Затискач  арт.ROCHESTER-

PEANпр.BH.480.165, НК 024:2019 :11777 
Хірургічні щипці-затискачі;  Затискач  

арт.ROCHESTER- PEANзігн165BH.481.165, 

НК 024:2019 :11777  Хірургічні щипці-
затискачі; Затискач артер Коcher1х2 зігн 165 

мм BH.491.165, НК 024:2019 :11777  

Хірургічні щипці-затискачі) 

33160000-9   

Устаткування для 
операційних блоків 

  49 278,00 

Закупівля без 

використання 
електронної системи 

грудень 2020 

р. 

Вид закупівлі: Договір про 

закупівлю, укладений без 
використання елктронної системи. 

UA-P-2020-12-17-002406-a 

 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-12-17-002406-a

