
Тип процедури Найменунування закупівлі Сума, грн.

Відкриті торги з публікацією 

англійською мовою
Паливо для заправки автомобілів (ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти) 35 384 119,50

Переговорна процедура

Послуги з охорони об’єктів та приміщень, які використовуються у сфері обігу та зберігання наркотичних засобів, 

психотропних речовини та прекурсорів (ДК 021:2015- 75240000-0  Послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони 

правопорядку та громадського порядку )

246 522,87

Спрощена закупівля
Послуги по спостереженню за об’єктами (тривожна сигналізація, послуги по спостереженню за об’єктами) (ДК 021:2015 – 

79710000-4 -Охоронні послуги)
35 310,00

Спрощена закупівля
Послуги з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, моніторингу сигналів тривоги  пожежної сигналізації (ДК 

021:2015 – 98110000-7  Послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій)
89 760,00

Відкриті торги
Послуги з технічного обслуговування та ремонтування санітарних автомобілів (ДК 021:2015- 50110000-9 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування  мототранспортних засобів і супутнього обладнання) 
4 166 910,00

Спрощена закупівля Заправка, поточний ремонт картриджів (ДК 021:2015 - 50310000-1  Технічне обслуговування і ремонт офісної             техніки) 106 600,00

Спрощена закупівля
Послуги з утилізації відходів (ДК 021:2015-90520000-8  Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, 

медичними та небезпечними відходами)
70 700,00

Спрощена закупівля
Послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ДК 

021:2015-66510000-8- Страхові послуги)
98 236,00

Спрощена закупівля Швидкозшивачі, папки та файли (ДК 021:2015-22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя) 70 752,00

Спрощена закупівля Офісне приладдя різне (ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) 50 079,60

Спрощена закупівля
Послуги з технічного опосвідчення кисневих балонів (ДК 021:2015-71630000-3 Послуги з технічного огляду та 

випробовувань)
67 092,00

Спрощена закупівля Миючі  засоби  (ДК 021:2015 –  39830000-9 Продукція для чищення) 167 967,00

Основні закупівлі Центру у 2021 році



Відкриті торги Лікарськи засоби ( ДК 021:2015 – 33600000-6 - Фармацевтична продукція) 4 987 646,70

Спрощена закупівля Засоби для прання та прибирання (ДК 021:2015-39810000-3 Ароматизатори та воски) 32 301,42

Спрощена закупівля
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту кондиціонерів (ДК 021:2015-50730000-1 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування охолоджувальних установок)
60 159,00

Спрощена закупівля
Послуги з навчання працівників  з "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (ДК 

021:2015 - 80530000-8 - Послуги у сфері професійної підготовки)
36 000,00

Спрощена закупівля Послуги  з проведення психофізіологічної експертизи працівників ДК 021:2015  - 85320000-8 Соціальні послуги) 45 700,00

Спрощена закупівля
Послуги з технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників (ДК 021:2015-75250000-3 Послуги пожежних і 

рятувальних служб)
48 895,00

Відкриті торги

Послуги з комплексного обслуговування “Єдиної автоматизованої інформаційної системи” комунального некомерційного 

підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  (ДК 021:2015-72250000-2 Послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою)

3 258 372,00

Переговорна процедура
Папір для офісної техніки (ДК 021:2015 - 22990000-6 - Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований 

папір або картон для графічних цілей)
220 045,80

Відкриті торги
Послуги з добровільного страхування здоров’я медичних працівників на випадок захворювання  гострою  респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою  коронавірусом SARS-CoV-2 ( ДК 021:2015-  66510000-8 Страхові послуги )
500 247,00

Відкриті торги Бланки (друкована  продукція) (ДК 021:2015 - 22820000- 4 – Бланки) 186 096,00

Спрощена закупівля Лампи (ДК021:2015-31530000-0  Частини до світильників  та освітлювального обладнання ) 121 951,00

Переговорна процедура
Послуги з повірки вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів - метрологічні послуги (ДК 021:2015 - 50410000-2 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)
1 653 129,86

Відкриті торги Обладнання для анестезії та реанімації (ДК 021:2015 - 33170000-2 - Обладнання для анестезії та реанімації) 838 800,14

Відкриті торги Автомобільні шини   (ДК 021:2015 - 34350000-5 - Шини для  транспортних засобів великої та  малої тоннажності) 1 117 296,00

Переговорна процедура Послуги стаціонарного телефонного зв'язку (ДК 021:2015- 64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) 95 000,00



Переговорна процедура
Послуги з надання цифрової телефонії, інтернет ресурсів та забезпечення віртуальних приватних мереж (ДК 021:2015- 

64210000-1 - Послуги телефонного зв’язку та передачі даних)
1 120 727,52

Спрощена закупівля Послуги з вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій (ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини) 8 990,00

Спрощена закупівля Послуги з ремонту кисневих балонів (ДК 021:2015 - 50530000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки ) 780,00

Відкриті торги з публікацією 

англійською мовою
Медичні матеріали (ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали) 6 445 064,20

Відкриті торги Дезинфекційні засоби (ДК 021:2015 – 24450000-3–Агрохімічна продукція) 232 200,00

Відкриті торги
Обов'язкове особисте страхування (виїзної бригади) від нещасних випадків на транспорті (ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові 

послуги)
48 416,94

Відкриті торги

Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час 

виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від 

захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (ДК 021:2015 - 66510000-8 Страхові послуги)

192,78

Відкриті торги з публікацією 

англійською мовою
Бензин А-92, Дизельне паливо (ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти) 4 907 580,00

Відкриті торги
Запасні частини (ДК 021:2015   34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів ) 
1 949 500,00

Відкриті торги
Послуги з  ремонту санітарних автомобілів після  ДТП   (Послуги з ремонту і технічного обслуговування  мототранспортних 

засобів і супутнього обладнання ДК 021:2015- 50110000-9)
599 211,33

Переговорна процедура
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання (ДК 021:2015 - 50420000-5 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)
534 350,00

Спрощена закупівля Степлери (ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) 4 160,00

Спрощена закупівля
Послуги з проведення обов’язкового психіатричного огляду працівників (ДК 021:2015 – 85120000-6 - Лікарська практика та 

супутні послуги)
84 970,00

Відкриті торги Дезинфекційні засоби (ДК 021:2015 – 24450000-3–Агрохімічна продукція) 61 256,00

Відкриті торги

Послуги з добровільного страхування здоров’я водіїв автотранспортних засобів, які працюють в бригадах екстреної 

медичної допомоги   на випадок захворювання  гострою  респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  коронавірусом 

SARS-CoV-2 (ДК 021:2015-  66510000-8 Страхові послуги )

309 380,00



Відкриті торги
Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (ДК 021:2015 - 33120000-7 - Системи реєстрації медичної 

інформації та дослідне обладнання)
1 008 613,00

Відкриті торги з публікацією 

англійською мовою
Медичні матеріали (ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали) 503 495,22

Відкриті торги
Послуги з  ремонту санітарних автомобілів   (Послуги з ремонту і технічного обслуговування  мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання ДК 021:2015- 50110000-9)
67 004,51

Спрощена закупівля

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції 

швидкої медичної допомоги м. Волновахи – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. 

Волноваха,  вул. Героїв 51 ОМБр, будинок 17-в» (ДК 021:2015 - 45300000-0 - Будівельно - монтажні роботи)

723 436,00

Спрощена закупівля

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції 

швидкої медичної допомоги м. Слов`янськ – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. 

Слов’янськ, вул. Центральна, б. 7» (ДК 021:2015 - 45300000-0 - Будівельно - монтажні роботи)

927 404,00

Спрощена закупівля

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції 

швидкої медичної допомоги м. Донецька – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, смт. 

Велика Новосілка, пров. Южний 3Б» (ДК 021:2015 - 45300000-0 - Будівельно - монтажні роботи)

891 036,00

Спрощена закупівля

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції 

швидкої медичної допомоги м. Мирнограда – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. 

Мирноград, вул. Соборна, будинок 20Д» (ДК 021:2015 - 45300000-0 - Будівельно - монтажні роботи)

936 788,00

Спрощена закупівля

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 Технічне переоснащення системи електропостачання (встановлення дизельної електростанції) станції 

швидкої медичної допомоги м. Костянтинівки – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька область, м. 

Костянтинівка, вул. Білоусова, будинок 2б» (ДК 021:2015 - 45300000-0 - Будівельно - монтажні роботи)

891 899,00

Відкриті торги Мастильні засоби (ДК 021:2015-09210000-4 - Мастильні засоби) 999 924,00



Відкриті торги
Охолоджуючі рідини, рідини для зниження викидів оксидів азоту, омивачі для скла (ДК 021:2015-24960000-1 Хімічна 

продукція різна)
218 028,00

Відкриті торги Вироби медичного призначення (ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) 3 149 527,35

Спрощена закупівля
Послуги з утилізації відходів (ДК 021:2015-90520000-8  Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, 

медичними та небезпечними відходами)
36 000,00

Спрощена закупівля
Заміна кольорографічних схем автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги (ДК 021:2015 - 79340000-9 - Рекламні та 

маркетингові послуги )
144 999,99

Спрощена закупівля Спеціальний робочий одяг (ДК 021:2015-18130000-9 Спеціальний робочий одяг) 94 996,20

Спрощена закупівля
Послуги з утилізації відходів (ДК 021:2015-90520000-8  Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, 

медичними та небезпечними відходами)
30 120,50

Відкриті торги
Кольорографічні схеми автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги  (ДК 021:2015 – 22450000-9 - Друкована 

продукція з елементами захисту)
234 000,00

Спрощена закупівля
Послуги технічного обслуговування складових газової системи (ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки)
3 714,00

Спрощена закупівля GSM шлюзи (з установкою) (ДК 021:2015 - 32540000-0 - Комутаційні щити ) 94 250,00

Відкриті торги
Папір для офісної техніки (ДК 021:2015 - 22990000-6 - Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований 

папір або картон для графічних цілей)
33 192,00

Спрощена закупівля
Послуги випробовування драбин-стрем’янок механічним способом (ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та 

випробовувань)
2 048,00

Спрощена закупівля
Послуги з ремонту і технічного обслуговування комп’ютерного обладнання (ДК 021:2015- 50320000-4 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування персональних комп’ютерів)
189 900,00

Спрощена закупівля
Послуги з ремонту та технічного обслуговування газового обладнання та газових котлів (ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування техніки)
7 776,00



Переговорна процедура
Послуги з проведення періодичних медичних оглядів працівників (ДК 021:2015 – 85140000-2 - Послуги у сфері охорони 

здоров’я різні)
529 412,69

Переговорна процедура
Послуги з проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду працівників (ДК 021:2015 - 85110000-3 - 

Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)
127 254,00

Спрощена закупівля
Послуги з технічного обслуговування регулятора температури (ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки)
800,00

Спрощена закупівля

Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту:«Реконструкція будівлі станції швидкої медичної допомоги м. 

Мирнограда - відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 

20Д» (ДК 021:2015 - 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)

650 000,00

Спрощена закупівля

Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі підстанції м. Лимана станції швидкої 

медичної допомоги м. Слов'янська - відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства 

"Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" за адресою: Донецька область, м. Лиман, пров. 

Грушевського, буд. 28» (ДК 021:2015 - 71220000-6 Послуги з архітектурного проектування)

594 000,00

Спрощена закупівля

Послуги з поточного ремонту адміністративної  будівлі гаражу  станції швидкої медичної допомоги  м. Маріуполя  – 

відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Бахмутська, 20 б  (ДК 021:2015 - 45260000-

7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

196 803,32

Відкриті торги Меблі  (ДК 021:2015-39150000-8 Меблі та приспособи різні) 664 990,00

Відкриті торги
Послуги з  ремонтування  автомобілів (ДК 021:2015- 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування  

мототранспортних засобів і супутнього обладнання) 
1 188 000,00

Переговорна процедура Гарнітура (з установкою) (ДК 021:2015 - 32550000-3 Телефонне обладнання) 599 250,00

Відкриті торги

Послуги з модернізації та розширення функціональних можливостей існуючої медичної інформаційної системи 

комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  (ДК 

021:2015 код 72210000-0 – Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення)

1 949 088,00

Відкриті торги Меблі  металеві (ДК 021:2015-39150000-8  Меблі та приспособи різні ) 744 996,00

Переговорна процедура Стільці та крісла офісні  (ДК 021:2015-39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до ни ) 1 441 737,00



Спрощена закупівля Послуги з повірки сигналізатора газу (ДК 021:2015 - 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань) 900,54

Спрощена закупівля Вугілля кам'яне  (ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо) 191 700,00

Відкриті торги Одяг захисний (ДК 021:2015 - 35110000-8 –Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання) 1 947 000,00

Переговорна процедура
Послуги з придбання та інсталяції ліцензій до серверу запису розмов IPCR (ДК 021:2015-72590000-7 - Професійні послуги у 

комп’ютерній сфері)
599 750,00

Відкриті торги

Послуги з  поточного ремонту в приміщеннях  пункту постійного базування смт Нікольське станції швидкої медичної 

допомоги м. Маріуполя – відокремленого структурного підрозділу комунального некомерційного  підприємства «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  за адресою: : 87000, Донецька обл., смт Нікольське, вул. 

Свободи, буд. 1/1  (ДК 021:2015  -45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

319 994,03

Відкриті торги

Послуги з  поточного ремонту будівлі  станції швидкої медичної допомоги м. Маріуполя –відокремленого структурного 

підрозділу комунального некомерційного  підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»  за адресою: 87506, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Бахмутська, буд. 20б (ДК 021:2015  -45450000-6 Інші 

завершальні будівельні роботи)

305 343,02

Відкриті торги Дефібрилятор  (ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму) 281 300,00

Відкриті торги Акумулятори автомобільні (ДК 021:2015-31430000-9 - Електричні акумулятори) 201 600,00

Спрощена закупівля Респіратори (ДК 021:2015 -33140000-3 медичні матеріали) 93 800,00

Відкриті торги Послуги зі страхування орендованих приміщень  (ДК 021:2015-  66510000-8 Страхові послуги ) 3 841,00


