
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки- Сума закупівлі з 

наростаючим підсумком

1 2 3 4 5 6

65.12.4 Послуги щодо 

страхування майна від пожежі та 

інших небезпек

2282 

(2240)

1760,64 (Одна тисяча 

сімсот шістдесят гривень 

64 коп), без ПДВ 

Договір №04-008953 

від 14.01.2015 р.           

Січень

 Кошти не передбачені кошторисом 

1760,64 (Одна тисяча сімсот шістдесят 

гривень 64 коп), без ПДВ ,  п.5 ст.4 

Закону України  "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

20.20.14 Дезанол,Дезанол 

софт,Біонол силфур С

2282 

(2220)

20000,0  грн. (Двадцять 

тисяч гривень 00 коп.) без 

ПДВ

Договір №Д-1 від 

26.01.2015 р.           

Січень

20000,0  грн. (Двадцять тисяч гривень 

00 коп.) без ПДВ ( п.5 ст.4 Закону 

України  "Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом)

21.10.5  Провітаміни, вітаміни й 

гормони з вмістом алколоїдів, 

глікозиди, антибіотики та їхні 

похідні Наркотичні препарати (з 

вмістом морфіну), антибіотики

2282 

(2220)

78519,32 (Сімдесят вісім 

тисяч пятсот девятнадцять 

гривень 32 коп) в т.ч. ПДВ 

5136,78  грн.

Договір №Лн-23 від 

26.01.2015 р.           

Січень

 78519,32 Сімдесят вісім тисяч п'ятьсот 

дев'ятнадцять гривень 32 коп., в т.ч. 

ПДВ 5136,78 грн. ( п.5 ст.4 Закону 

України  "Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 

 23379143    Комунальне некомерційне підприємство   "Центр первинної медико-санітарної допомоги  №2"  Оболонського району м. Києва

                                                                                                                              15 вересня 2014 року № 1106

 Додаток до річного плану закупівель  № 2

на 2015 рік

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ



18.12.1 Виготовлення бланків
2282 

(2220)

1440,0 (Одна тисяча 

чотириста сорок гривень 

00 коп.), в т.ч. ПДВ 240,00 

грн.

Договір №Лн-24 від 

26.01.2015 р.           

Січень

1440,0 (Одна тисяча чотириста сорок 

гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 240,00 грн. ( 

п.5 ст.4 Закону України  "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом)

20.14.2Спирти, феноли, 

фенолоспирти та їхні галогено-, 

сульфо-, нітрони нітрозопохідні; 

спирти жирні технічні-

Манорм,НОР-експрес

2282 

(2220)

29963,25 (Двадцять девять 

тисяч девятьсот шістдесят 

три гривні 25коп.), в т.ч.  

Без ПДВ 

Договір №1-ВА від 

10.02.2015 р.        

Лютий

29963,25 (Двадцять девять тисяч 

девятьсот шістдесят три гривні 25коп.), 

в т.ч.  Без ПДВ ( п.5 ст.4 Закону України  

"Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом)

20.13.2 Елементи хімічні, 

кислоти та сполуки неорганічні, 

Санідез

2282 

(2220)

20125,00 (Двадцять тисяч 

сто двадцять п'ять гривень 

00коп.), в т.ч.  Без ПДВ 

Договір №2-ВА від 

10.02.2015 р.        

Лютий

20125,00 (Двадцять тисяч сто двадцять 

п'ять гривень 00коп.), в т.ч.  Без ПДВ ( 

п.5 ст.4 Закону України  "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом)

20.14.4Сполуки органічні з 

азотною функційною групою 

(вернидор,септонорм)

2282 

(2220)

24897,50 (Двадцять чотири 

тисячі вісімсот девяносто 

сім гривень 50коп.), в т.ч.  

Без ПДВ 

Договір №3-ВА від 

10.02.2015 р.        

Лютий

24897,50 (Двадцять чотири тисячі 

вісімсот девяносто сім гривень 50коп.), в 

т.ч.  Без ПДВ ( п.5 ст.4 Закону України  

"Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом)

32.50.5 Цементи стоматологічні 

та інші стоматологічні матеріали 

для пломбування зубів; цементи 

для відновлення кісток

2282 

(2220)

45000,0(Сорок п'ять тисяч  

гривень 00 коп.),в т.ч. без 

ПДВ

Договір №4 від 

10.02.2015 р.            

Лютий

45000,0(Сорок п'ять тисяч  гривень 00 

коп.),в т.ч. без ПДВ  п.5 ст.4 Закону 

України  "Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

32.50.1 Інструменти і прилади 

медичні,хірургічні та 

стоматологічні

2282 

(2220)

10000,0(Десять тисяч  

гривень 00 коп.),в т.ч. без 

ПДВ

Договір №3 від 

10.02.2015 р.            

Лютий

1000,0(Десять тисяч  гривень 00 коп.),в 

т.ч. без ПДВ  п.5 ст.4 Закону України  

"Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом



20.13.3 Солі металів галоїдні; 

гіпохлорити, хлорати й 

перхлорати

2282 

(2220)

14740,32(Чотирнадцять 

тисяч сімсот сорок  

гривень 32 коп.),в т.ч. ПДВ 

964,32 грн.

Договір №1-Ін  від 

11.02.2015 р.            

Лютий

14740,32(Чотирнадцять тисяч сімсот 

сорок  гривень 32 коп.),в т.ч. ПДВ 964,32 

грн.   п.5 ст.4 Закону України  "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом

22.19.6 Предмети одягу та 

аксесуари одягу з вулканізованої 

гуми

2282 

(2220)

27750,0(Двадцять сім 

тисяч сімсот пятдесят 

гривень 00 коп.),без  ПДВ 

00,00 грн.

Договір №8 від 

12.02.2015 р.             

Лютий

27750,0(Двадцять сім тисяч сімсот 

пятдесят гривень 00 коп.),без  ПДВ 

00,00 грн.             п.5 ст.4 Закону України  

"Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом

17.22.12 Вата ; вироби з вати
2282 

(2220)

6770,00 (Шість тисяч 

сімсот сімдесят гривень 00 

коп.) без ПДВ 

Договір №17 від 

12.02.2015 р.             

Лютий

6770,00 (Шість тисяч сімсот сімдесят 

гривень 00 коп.) без ПДВ          п.5 ст.4 

Закону України  "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

22.19.6 Предмети одягу та 

аксесуари одягу з вулканізованої 

гуми

2283 

(2220)

32248,95(Тридцять дві 

тисячі двісті сорок вісім 

гривень 95 коп.),в т.ч. ПДВ 

2109,74 грн.

Договір №72 від 

12.02.2015 р.             

Лютий

59998,95(П'ятьдесят дев'ять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто вісім гривень 95 

коп.),в т.ч. ПДВ 2109,74 грн.            п.5 

ст.4 Закону України  "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

13.20.2  Тканини бавовняні
2282 

(2220)

38198,55(Тридцять вісім 

тисяч сто дев'яносто вісім 

гривень 55коп.),без  ПДВ 

00,00 грн.

Договір №7 від 

12.02.2015 р.             

Лютий

38198,55(Тридцять вісім тисяч сто 

дев'яносто вісім гривень 55коп.),без  

ПДВ 00,00 грн.   п.5 ст.4 Закону України  

"Про особливості здійснення закупівель 

в окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом

19.20.2 Паливо рідинне, зокрема 

бензин

2283 

(2210)

4068,24грн. (Чотири тисячі 

шістдесят вісім грн. 24 

коп,), в т.ч. ПДВ 678,04 

грн

Договір №143 від 

21.01.2015 р.             

Лютий

 Кошти не передбачені кошторисом 

4068,24грн. (Чотири тисячі шістдесят 

вісім грн. 24 коп,), в т.ч. ПДВ 678,04 грн,  

п.5 ст.4 Закону України  "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" за тимчасовим кошторисом



19.20.2 Паливо рідинне, зокрема 

бензин

2282 

(2210)

4002,24грн. (Чотири тисячі 

дві гривні 24 коп,), в т.ч. 

ПДВ 667,04 грн

Договір №154 від 

09.02.2015 р.             

Лютий

 Кошти не передбачені кошторисом 

8070,48 (Вісім  тисяч сімдесят грн. 48 

коп,), в т.ч. ПДВ 1345,08 грн п.5 ст.4 

Закону України  "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

32.50.1 Інструменти і прилади 

медичні,хірургічні та 

стоматологічні

2282 

(2220)

79990,15(Сімдесят девять 

тисяч девятьсот девяносто 

гривень 15 коп.),в т.ч. ПДВ 

1664,00 грн.

Договір №1 від 

13.02.2015 р.            

Лютий

89990,15(Вісімдесят девять тисяч 

девятьсот девяносто гривень 15 коп.),в 

т.ч. ПДВ 1664,00 грн.   п.5 ст.4 Закону 

України  "Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом

21.20.1 Відшкодування за 

пільгові медикаменти 
2282(2730)

354000,00 (Триста 

п'ятдесят чотири тисячі 00 

коп.), без ПДВ

Договір №Ап-1/55 

від19.01.2015 р.           

Січень

354000,00 (Триста п'ятдесят чотири 

тисячі 00 коп.), без ПДВ, (за тимчасовим 

кошторисом)

65.12.2 Страхування та 

технічний огляд автотранспорту
2240

1596,68 (Одна тисяча 

п'ятсот дев'яносто шість 

гривень 68 коп.), без ПДВ

Поліс № АІ/5293762 

від 30.12.2014р.

1596,68 (Одна тисяча п'ятсот дев'яносто 

шість гривень 68 коп.), без ПДВ

17.12.7Папір і картон оброблені
2282 

(2220)

9984,0(Дев'ять тисяч 

дев'ятьсот вісімдесят 

чотири гривні 00 коп.),в 

т.ч. ПДВ 1664,00 грн.

без тендера
Договір №81 від 

16.02.2015 р.            

Лютий

9984,0(Дев'ять тисяч дев'ятьсот 

вісімдесят чотири гривні 00 коп.),в т.ч. 

ПДВ 1664,00 грн.   п.5 ст.4 Закону 

України  "Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" за тимчасовим 

кошторисом



21.10.3 Лактони, н. в. і. у., 

гетероциклічні сполуки лише з 

гетеро-атомом(-ами) азоту, що 

мають у структурі 

неконденсоване піразинове 

кільце, піримідинове кільце, 

піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему 

без подальшої конденсації; 

5082,0 (П'ять тисяч 

вісімдесят дві гривні 

00коп.), в тому числі ПДВ 

331,80 грн.

5082,0 (П'ять тисяч вісімдесят дві 

гривні 00коп.), в тому числі ПДВ 

331,80 грн, п.5 ст.4 Закону України 

"Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" 

21.10.5  Провітаміни, вітаміни й 

гормони з вмістом алколоїдів, 

глікозиди, антибіотики та їхні 

похідні Наркотичні препарати (з 

вмістом морфіну), антибіотики

616,10(шістьсот 

шістнадцять гривень 10 

коп.)в тому числі ПДВ 40,4 

грн.

616,10 (шістьсот шістнадцять 

гривень 10 коп.)в тому числі ПДВ 

40,4 грн., п.5 ст.4 Закону України 

"Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" 

08.93.1   Сіль і чистий хлорид 

натрію; вода морська та сольові 

розчини

12596,0 (Дванадцять тисяч 

п'ятьсот дев'яносто шість 

гривень 00 коп.), в тому 

числі ПДВ 824,40 грн.

12596,0 (Дванадцять тисяч п'ятьсот 

дев'яносто шість гривень 00 коп.), в 

тому числі ПДВ 824,40 грн, п.5 ст.4 

Закону України "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності" 

21.20.1 - Ліки
496,0 (чотириста 

дев'яносто шість гривень 

00 коп.), в т.ч. ПДВ 32,40

496,0 (чотириста дев'яносто шість 

гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ 32,40, 

п.5 ст.4 Закону України "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" 

2282 

(2220)
без тендера

 Договір №АО-3/55 

від 24.02.21015 

року   лютий -

грудень



21.10.2 Антисироватка та 

вакцини

1209,00(Одна тисяча двісті 

дев'ять гривень 00 коп.),в 

т.ч. ПДВ 80,00 грн.

1209,00(Одна тисяча двісті дев'ять 

гривень 00 коп.),в т.ч. ПДВ 80,00 

грн, п.5 ст.4 Закону України "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" 

21.10.3 Лактони, н. в. і. у., 

гетероциклічні сполуки лише з 

гетеро-атомом(-ами) азоту, що 

мають у структурі 

неконденсоване піразинове 

кільце, піримідинове кільце, 

піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему 

без подальшої конденсації; 

гідантоїн та його похідні; 

2774,75( Дві тисячі сімсот 

сімдесят чотири 

гривні75коп.), в тому числі 

ПДВ 182,0 грн.

7856,75( Сім тисяч вісімсот 

п'ятьдесят шість гривень 75коп.), в 

тому числі ПДВ 513,8  грн, п.5 ст.4 

Закону України "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності" 

08.93.1   Сіль і чистий хлорид 

натрію; вода морська та сольові 

розчини

577,0 (П'ятьсот сімдесят 

сім гривень 00 коп.), в 

тому числі ПДВ 37,80 грн.

13173,00(Тринадцять тисяч сто 

сімдесят три гривні 00 коп.), в тому 

числі ПДВ 861,8 грн, п.5 ст.4 Закону 

України "Про особливості 

здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності" 

21.20.1 - Ліки

9344,60(Дев'ять тисяч 

триста сорок чотири гривні 

60 коп.), в т.ч. ПДВ 611,22 

грн.

9840,60(Дев'ять тисяч вісімсот сорок 

гривень 60 коп.), в т.ч. ПДВ 643,62 

грн, п.5 ст.4 Закону України "Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності" 

2282 

(2220)
без тендера

 Договір №АО-4/55 

від 24.02.21015 

року   лютий -

грудень

2282 

(2220)
без тендера

 Договір №АО-3/55 

від 24.02.21015 

року   лютий -

грудень



21.10.5  Провітаміни, вітаміни й 

гормони з вмістом алколоїдів, 

глікозиди, антибіотики та їхні похідні 

Наркотичні препарати (з вмістом 

морфіну), антибіотики

1161,00 (Одна тисяча сто 

шістдесят одна гривня 00 

коп.), в  т.ч. ПДВ 76,2 грн.

1777,1 (Одна тисяча сімсот сімдесят 

сім гривень 10 коп.), в  т.ч. ПДВ 

116,6 грн., п.5 ст.4 Закону України 

"Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" 

20.13.2 Елементи хімічні, 

кислоти та сполуки неорганічні

326,25 (Триста двадцять 

шість гривень 25 коп.), в 

тому числі ПДВ 21,25 грн.

326,25 (Триста двадцять шість 

гривень 25 коп.), в тому числі ПДВ 

21,25 грн., п.5 ст.4 Закону України 

"Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності" 

2282 

(2220)
без тендера

 Договір №АО-4/55 

від 24.02.21015 

року   лютий -

грудень


