
   
                                      Річний план закупівель 
                                      на 2015 рік (із змінами) 

                                    Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький»,  
                                    код ЄДРПОУ 08371339 

 

   

  
Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтований  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

  
  1 2 3 4 5 6 

  

(10.51.1)                                                                               
Молоко та вершки, рідинні, оброблені                                                 
(2 найменування -  12  030 кг ) 

2230 
47 741,97 (Сорок сім  тисяч 

сімсоті сорок одна гривня 97 
коп.)  

запит цінових 
пропозицій 

січень - червень  
2015 року 

 

 

(10.51.1)                                                                               
Молоко та вершки, рідинні, оброблені                                                 
(2 найменування -  16 520 кг ) 

2230 
165 740,00 (Сто шістдесять 
п»ять тисяч сімсот сорок  

гривень 00 коп.)  

запит цінових 
пропозицій 

 червень - грудень  
2015 року 

 

  

(10.51.5)                                                                           
Продукти молочні, інші  
(3 найменування - 16 250 кг)                                                                 

2230 149 100,99 ( Сто сорок дев»ять  
тисяч сто  гривень 99 коп.)   відкриті торги січень - червень  

2015 року 
 

 
(10.51.5)                                                                           
Продукти молочні, інші  
(4 найменування - 23 700 кг)                                                                 

2230 
422 700,00 (чотириста 

двадцять дві  тисячі сімсот  
гривень 00 коп.)   

відкриті торги червень - грудень  
2015 року 

 

  

(10.51.4)                                                                                      
Сир сичужний та кисломолочний сир  
(2 найменування - 8 850 кг)                                                                                       

2230 
220 854,14 (Двісті двадцять  
тисяч вісімсот п»ятдесять 

чотири  гривні  14 коп.) 
відкриті торги січень - червень  

2015 року 
 

 

(10.51.4)                                                                                      
Сир сичужний та кисломолочний сир  
(2 найменування - 13 420 кг)                                                                                       

2230 777 700,00 (сімсот сімдесят сім 
тисяч сімсот гривень 00 коп.) відкриті торги червень - грудень  

2015 року 
 

  
 (10.51.3)                                                                                  
Масло вершкове та молочні пасти  
(масло - 4 500 кг) 

2230 
346 344,00 ( Триста сорок 

шість  тисяч триста  сорок 
чотири гривні 00 коп.) 

відкриті торги лютий - червень  
2015 року 

 

 
 (10.51.3)                                                                                  
Масло вершкове та молочні пасти  
(масло - 6 600 кг) 

2230 561 000,00 (п»ятсот шістдесят 
одна тисяча гривень 00 коп.) відкриті торги червень - грудень  

2015 року 
 

  
(01.47.2)                                                                                    
Яйця у шкаралупі, свіжі (яйця курячі-100 000 шт.) 2230 124 243,38 (сто двадцять 

чотири  тисячі двісті сорок відкриті торги січень - червень  
2015 року 

 



три  гривні 38  коп.)  

 
(01.47.2)                                                                                    
Яйця у шкаралупі, свіжі (яйця курячі-165 000 шт.) 2230 280 500,00 (двісті вісімдесят 

тисяч п»ятсот гривень 00 коп.)  відкриті торги червень - грудень  
2015 року 

 

  

(10.11.1)                                                                                   
М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (3 найменування - 8 800 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                        

2230 

561 381,06 (П»ятсот  
шістдесят одна  тисяча 
триста вісімдесять одна   

гривня 06 коп.) 

відкриті торги лютий - червень  
2015 року 

 

 

(10.11.1)                                                                                   
М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене (3 найменування – 21 120 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                        

2230 

1 685 420,00 (один мільйон 
шістсот вісімдесят п»ять  

тисяч чотириста двадцять 
гривень 00 коп.) 

відкриті торги червень - грудень  
2015 року 

 

  

(10.11.3)                                                                               
М'ясо заморожене та заморожені харчові 
субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти інші 
(2 найменування – 1 800 кг) 

2230 
75 723,43 ( Сімдесять п»ять  
тисяч сімсот двадцять три  

гривні 43  коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

лютий - червень  
2015 року 

 

 

(10.11.3)                                                                               
М'ясо заморожене та заморожені харчові 
субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти інші 
(2 найменування – 3 800 кг) 

2230 
192 400,00 (сто дев»яносто дві 
тисячі чотириста гривень 00 

коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

червень - грудень  
2015 року 

 

  

(10.12.2)                                                                                          
М'ясо свійської птиці заморожене  
(3  найменування - 5 100 кг) 

2230 
216 252,00 (двісті шістнадцять 

тисяч двісті п»ятдесять дві  
гривні 00  коп.) 

відкриті торги лютий - червень  
2015 року 

 

 

(10.12.2)                                                                                          
М'ясо свійської птиці заморожене  
(4  найменування - 10 600 кг) 

2230 
427 500,00 (чотириста 

двадцять  сім  тисяч п»ятсот  
гривень 00 коп.) 

відкриті торги червень - грудень  
2015 року 

 

  
(10.13.1)                                                                                 
Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 
субпродуктів чи крові (11 найменувань - 5 800 кг) 

2230 
293 622,00 (двісті дев»яносто   

три тисячі шістсот двадцять 
дві гривні 00 коп.)  

відкриті торги березень - серпень  
2015 року 

 

  

(10.20.1)                                                                                
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена  (3 найменування - 4 400 кг) 

2230 

164 798,27 ( Сто шістдесять 
чотири  тисячі  сімсот 

дев»яносто вісім  гривень 27 
коп.)  

відкриті торги лютий - червень  
2015 року 

 

 
(10.20.1)                                                                                
Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи 
заморожена  (2 найменування - 6 700 кг) 

2230 
459 000,00 (чотириста 

п»ятдесят дев»ять тисяч  
гривень 00 коп.)  

відкриті торги червень - грудень  
2015 року 

 

 

(10.20.2) 
Риба оброблена чи законсервована іншим 
способом ;ікра осетрових та замінники ікри (4 
найменування- 950 кг) 

2230 120 600,00 (Сто двадцять 
тисяч шістсот гривень 00 коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

Липень-грудень  
2015 року 

 

  
(10.81.1)  
Цукор - сирець, тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор (сахароза); 

2230 
151 200,00 (сто п»ятдесять 

одна   тисяча двісті  гривень 00 
коп.)  

запит цінових 
пропозицій 

червень - грудень  
2015 року 

 



меляса (цукор - 12 000 кг)  

  

(10.72.1) 
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання   
(3 найменування - 4 250 кг) 

2230 
109 530,00 (сто дев»ять тисяч 
п»ятсот тридцять гривень 00 

коп.)  

запит цінових 
пропозицій 

січень - червень  
2015 року 

 

 

(10.72.1) 
Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання   
(3 найменування -  4000 кг) 

2230 
180 470,00(Сто вісімдесять 

тисяч чотириста сімдесять 
гривень 00 коп) 

Запит цінових 
пропозицій 

Липень-грудень 
 2015 року 

 

  
(10.61.3)                                                      
Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 
зернових культур (5 найменувань - 4 800 кг) 

2230 
62 952,00 (шістдесят дві тисячі  

дев»ятсот п»ятдесят дві 
гривні 00 коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

січень - червень  
2015 року 

 

  
(10.61.2 )                                                                             
Борошно зернових та овочевих культур; їхні 
суміші (2 найменування - 36 000 кг)                                                                                              

2230 
253 647,00 (двісті п»ятдесят 

три тисячі  шістсот сорок сім 
гривень 00 коп.)  

відкриті торги січень - червень  
2015 року 

 

 
(01.13.3) 
Культури овочеві плодоносні, інші 
(5 найменувань – 17 500 кг) 

2230 206 000,00 (двісті шість тисяч  
гривень 00 коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

червень - жовтень  
2015 року 

 

 
(01.13.5) 
Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 
крохмалю та інуліну (картопля рання – 12 000 кг) 

2230 43 200,00 ( Сорок три  тисячі 
двісті  гривень 00 коп.) 

запит цінових 
пропозицій 

червень - вересень  
2015 року 

 

  
(36.00.2)                                                                                     
Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами  

2272 
406 157,36 (чотириста шість 

тисяч сто п»ятдесят сім 
гривень 36 коп.)  

переговорна 
процедура 
закупівлі Січень 2015  року 

 

  
(37.00.1)                                                                                  
Послуги каналізаційні  

2272 
208 385,64 (двісті вісім тисяч 

триста вісімдесят п»ять 
гривень 64 коп.) 

переговорна 
процедура 
закупівлі Січень 2015  року 

 

  
(06.20.1)                                                                                               
Газ природний, скраплений або в газоподібному 
стані 

2274 
1 782 992,23 (один  мільйон сімсот 
вісімдесят дві тисячі дев»ятсот 

дев»яносто дві гривні 23 коп.)  

переговорна 
процедура 
закупівлі Січень 2015  року 

 

 
(06.20.1)                                                                                               
Газ природний, скраплений або в газоподібному 
стані 

2274 
2 222 733,64 (два мільйони двісті 

двадцять дві тисячі сімсот 
тридцять три гривні 64 коп.)  

переговорна 
процедура 
закупівлі Липень 2015  року 

 

 
(35.11.1)                                                                                                   
Енергія електрична 

2273 

1 018 109,58 (один мільйон 
вісімнадцять тисяч сто дев»ять 

гривень 58 коп.), з них орендарі 
90 000,00 (дев»яносто тисяч 

гривень 00 коп.)  

переговорна 
процедура 
закупівлі Січень 2015  року 

 



 

  

(11.07.1)                                                                        
Води мінеральні та безалкогольні  напої 
(мінеральні води "Нафтуся'' джерел №1, №2 в 
бюветах,  мінеральні води "Нафтуся" джерел №1, 
№2 на вивіз) 

2220 
819 590,40 (вісімсот 

дев»ятнадцять тисяч п»ятсот 
дев»яносто гривень 40 коп.)  

переговорна 
процедура 
закупівлі 

Січень 2015  року 

 

 
(96.01.1)                                                                                             
Послуги щодо прання та хімічного чищення 
текстильних і хутряних виробів 

2240 
512 800,00 (п»ятсот 

дванадцять тисяч вісімсот 
гривень 00 коп.)  

відкриті торги 
Квітень 2015  року 

 

 

Код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 інше (Капітальний 
ремонт приміщень  Центру медичної реабілітації 
та санаторного лікування «Трускавецький» на 
вул.Городище, 4 в м.Трускавці  Львівської 
області,  82200 – по об»єкту «Спальний корпус 
№2»): Лот №1 – капітальний ремонт приміщень 
першого – п»ятого поверху із заміною дерев»яних 
вікон на металопластикові  по об»єкту 
«Спальний корпус №2»  Центру медичної 
реабілітації та санаторного лікування 
«Трускавецький» - обсяг виконання робіт 
відповідно до дефектного акту, Лот №2 -  
капітальний ремонт системи опалення із заміною 
радіаторів  по об»єкту «Спальний корпус №2» 
Центру медичної реабілітації та санаторного 
лікування «Трускавецький» - обсяг виконання 
робіт відповідно до дефектного акту, Лот №3 -  
капітальний ремонт покрівлі даху  по об»єкту 
«Спальний корпус №2» Центру медичної 
реабілітації та санаторного лікування 
«Трускавецький» - обсяг виконання робіт 
відповідно до дефектного акту, Лот №4 -  
капітальний ремонт лікувально – фізкультурного 
приміщення із заміною дерев»яних вікон на 
металопластикові  по об»єкту «Спальний корпус 
№2»  Центру медичної реабілітації та санаторного 
лікування «Трускавецький» - обсяг виконання 
робіт відповідно до дефектного акту 

3132 
3 180 501,60 (три мільйони  сто 

вісімдесять тисяч п»ятсот 
одна гривня 60 коп.) 

відкриті торги 

Травень 2015 року 

 

   

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів №  63/1 від 16.07.2015 р. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів  __________________ Артимович Р.М. 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів_________________ Попович Л.М. 


