
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106

РІЧНИИ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами) 
на 2015 рік 

Комунальне некомерційне підприємство 
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Подільського району м.Києва, 38946268

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

Код 35.30.1 ~ Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води (Постачання пари та 
гарячої води трубопроводами (35.30.12-

00.00))

2282
909581,73

(дев'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна 
гривня 73 копійки) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий
•

Код ДК 35.11.1 - Енергія електрична 2282
330965,32

(триста тридцять тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять 
гривень 32 копійки) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

лютий

Код 35.30.1 - Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води

2282
200 000,00 

(двісти тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

Переговорна
процедура
закупівлі

вересень

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.09.2015 №11

Голова комітепгу з конкурсних торгів: ВагалюкЛ.М.
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Додаток до річного плану закупівель №1 (бюджет) (зі змінами)
на 2015 рік

КНП "ЦПМСД №1" Подільського району м.Києва,38946268

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана
вартість
прдмета

закупівлі

Процедура закупівлі
Орієнтовний початок 
проведення процедури 

закупівлі
Примітка

1 2 3 4 5 6

Код 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини 
та приладдя до них (20.20.16 - пристрої 

введення тв виведення, що мають або не мають 
запамятовувальні пристрої в одному корпусі) 
Всього (предмети, матеріали, обладнання га

2282

2282

11625.00

11625.00
і •

"
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Кед 21.20.1.-Ліки 2282 31996,82

Код 21.10.5 - Провітаміни, вітаміни й гормони; 
глікозиди та алкалоїди рослин, походж.та їх 
похідні; антибіотики (наркотичні препарати)

2282 10000,00

Код 20.20.1 -Пестициди тв інші агрохімічні 
продукти (засоби дезінфекційні) 2282 58140,00

Код 20.14.7 - Продукти хімічні органічні, 
основні, різноманітні (спирт етиловий) 2282 18890,66

Код 32.50.1 - Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні 2282 24877,23



Код 21.20.2 - Препарати фармацевтичні, інші 
(Матеріали перевязувальні клейкі, кетгут і 

подібні матеріали; аптечки першої допомоги; 
вакцини для лікування людини тощо)

2282 81232,72

Код 17.12.4 - Папір некрейдовий (крафт-папір) 2282 1300,00

Код 17.29.1 - Вироби паперові та картонні інші 2282 5108,00

Код 22.19.6 - Предмети одягу та аксесуари одягу 
з вулканізованої гуми (крім виготовлених з 

твердої гуми)
2282 21911,54

Код 22.29. - Вироби пластмасові інші 2282 1500,00

Всього (медикаменти та перевязувальні 
матеріали) 2282 254956,97

Код 61.10.1 - Послуги щодо передавання 
данних і повідомлень (послуги телефонного 

зв'язку)
2282 5337,18

Код 61.10.4 - Послуги звязку Інтернетом 
проводовими мережами

2282 762,82

Код 58.29.3 - Програмне забезпечення як 
завантажений файл

2282 44950,00

Всього (оплата послуг (крім комунальних)) 2282 51050,00

Код 35.30.2 - Оплата водопостачання та 
водовідведення 2282 35100,00

Всього (оплата водопостачання та 
водовідведення) 2282 35100,00

Відшкодування за електропостачання в 
орендованих приміщеннях КДЦ, ДКЛ №9 2282 107376,00



Всього (оплата електроенергії) 2282 107376,00
Відшкодування коштів за препарати лікарські 

для пільгових верств населення 2282 1214396,24

Всього (інші виплати населенню) 2282 1214396,24

Код 26.20.1 - Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до них 3210 52000,00

Капітальний ремонт (заміна вікон) в будівлі 
КНП "ЦПМСД №1" Подільського району 

м.Києва за адресою: вул. Фрунзе, 107 у 
Подільському районі м.Києва.

ДСТУ Б Д.2.4-6:2012 Ресурсні елементні 
кошторисні норми на ремонтно-будівельні 

роботи. Прорізи (Збірник 6)

3210 69000,00

Технічний нагляд та контроль за 
проведенням капітального ремонту 

(заміни вікон) - 1102,80 грн. 
Капітальний ремнот (заміна вікон) - 

67738,00 грн.

Всього (капітальні трансферт»
« ✓ • ♦ \  підприємствам (установам, організаціям) 3210 121000,00

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.09.2015р. №10
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Голова комітету з конкурсних торгів: Вагалюк Л.М. 

Секретар комітету з конкурсних торгів: Різник Т.І.


