
ЗАТВЕРДЖЕНО    
 

       Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
29.07.2016                     № 482 
 

ПЕРЕЛІК 
товарів та послуг, закупівля яких за кошти обласного бюджету в 2017 році 

здійснюватиметься за рамковими угодами 
 

№ № з/п 
 

 
Найменування товарів 

 
1 2 
1. Овочі листкові 
2. Культури баштанні 
3. Культури овочеві плодоносні, інші 
4. Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні 
5. Буряки цукрові та насіння цукрових буряків 
6. Гриби та трюфелі 
7. Овочі свіжі 
8. Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну 
9. Виноград 

10. Плоди тропічних та субтропічних культур 
11. Плоди цитрусових культур 
12. Яблука 
13. Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші 
14. Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium 
15. Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та кокосів) 
16. Маслини 
17. Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена 
18. Вугілля кам'яне 
19. Сіль харчова 
20. Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини 
21. М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та 

харчові субпродукти, інші 
22. М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіже чи охолоджене 
23. Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 

коней та інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені 
24. М'ясо свійської птиці, заморожене 
25. М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 
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Продовження додатка 
 

1 2 
26. Субпродукти харчові свійської птиці 
27. Соки фруктові та овочеві 
28. Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі 
29. Жири тваринні, їхні фракції, сирі 
30. Олії рафіновані 
31. Маргарин і подібні харчові жири 
32. Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
33. Молоко у твердих формах 
34. Масло вершкове та молочні пасти 
35. Сир сичужний та кисломолочний сир 
36. Продукти молочні, інші 
37. Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого зберігання 
38. Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи 

дроблений 
39. Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші 
40. Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур 
41. Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи 
42. Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий 

цукор (сахароза); меляса 
43. Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 
44. Машини конторські/офісні, інші, та частини до них 
45. Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні 

машини 
46. Папір і картон оброблені 
47. Вироби канцелярські, паперові 
48. Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди 

рослинного походження та їхні похідні; антибіотики 
49. Ліки 
50. Препарати фармацевтичні, інші 
51. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 
52. Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 

ортопедичні пристрої 
53. Устатковання радіологічне, електромедичне та 

електротерапевтичне устатковання 
54. Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші 
55. Автомобілі спеціальної призначеності 
56. Послуги щодо експлуатування таксі 
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Продовження додатка 
 

1 2 
57. Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів 
58. Послуги щодо передавання даних і повідомлень 
59. Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 
60. Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних мереж для 

систем безпроводового зв'язку 
61. Послуги щодо пропускання трафіку мережами безпроводового 

зв'язку 
62. Послуги щодо передавання даних мережами безпроводового 

зв'язку 
63. Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної 

призначеності 
64. Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 
65. Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього 
66. Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні незмішані речовини 
67. Журнали та періодичні видання друковані 
68. Мило, засоби мийні та засоби для чищення 
69. Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 
70. Технічне обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів 
71. Послуги, пов'язані з розслідуванням 
72. Послуги, пов'язані з особистою безпекою 
73. Послуги систем безпеки 
74. Послуги щодо загального очищування будівель 
75. Послуги щодо очищування, інші 
76. Послуги міжміського та спеціального пасажирського наземного 

транспорту за розкладом 
77. Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом 
78. Послуги пасажирського повітряного транспорту 
79.  Локомотиви залізничні та тендери локомотивні 
80.  Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та 

відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для 
ремонтування й технічного обслуговування 

81.  Рухомий склад, інший 
82.  Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і 

рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне 
устатковання для керування рухом 
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Продовження додатка 
  

1 2 
83.  Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; 
роботи субпідрядні як частина виробництва залізничних 
локомотивів і рухомого складу 

84.  Пестициди та інші агрохімічні продукти 
85.  Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом 
86. Продукти хімічні різноманітні 
87. Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та 

дієтичного харчування 
88. Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
89. Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу 
90. Гравій та пісок 
91. Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи 
92. Вироби мінеральні неметалеві, інші 
93. Програмне забезпечення системне на фізичних носіях 
94. Програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях 
95. Програмне забезпечення як завантажні файли 
96. Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line) 
97. Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням 
 
 
 
 
 
Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації,  
начальник оргвідділу 

 
                             
                               В.Г. Кархачов 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


