
ДОДАТОК 

ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 
 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району м. Києва 

ЄДРПОУ 05494828 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (35.30.1) 
2610 

110000,00 грн. 

(сто десять тисяч 

гривень 00 коп.) 

- - 110000,0 

Енергія електрична (35.11.1) 2610 

45085,75 грн. 

(сорок п’ять 

тисяч вісімдесят 

п’ять гривень 75 

коп.) 

- - 45085,75 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти 

та сполуки неорганічні (20.13.2) 
2610 

40740,92 грн. 

(сорок тисяч 

сімсот сорок 

гривень 92 коп.) 

- - 40740,92 

Пасти дня виготовлення моделей; 

віск стоматологічний та інші засоби, 

що їх використовують в стоматології, 

виготовлені на основі гіпсу; 

препарати та заряди для 

вогнегасників; середовища живильні 

для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні 

багатоскладові, н. в. і. у. (20.59.52) 

2610 

24213,33 грн. 

(двадцять 

чотири тисячі 

двісті 

тринадцять 

гривень 33 коп.) 

- - 24213,33 

Вата; вироби з вати, інші (17.22.12-

40.00) (вата) 
2610 

4231,25 грн. 

(чотири тисячі 

двісті тридцять 

- - 4231,25 



одна гривня 25 

коп.) 

Мило, засоби мийні та засоби для 

чищення (20.41.3) (реагенти миючі) 
2610 

3581,91 грн. (три 

тисячі п’ятсот 

вісімдесят одна 

гривня 91 коп.) 

- - 3581,91 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти 

та сполуки неорганічні (20.13.2) 

(кислоти) 

2610 

3572,34 грн. (три 

тисячі п’ятсот 

сімдесят дві 

гривні 34 коп.) 

- - 44313,26 

Пасти дня виготовлення моделей; 

віск стоматологічний та інші засоби, 

що їх використовують в стоматології, 

виготовлені на основі гіпсу; 

препарати та заряди для 

вогнегасників; середовища живильні 

для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні 

багатоскладові, н. в. і. у. (20.59.52) 

(реагенти) 

2610 

23974,66 грн. 

(двадцять три 

тисячі дев’ятсот 

сімдесят чотири 

гривні 66 коп.) 

- - 48187,99 

Препарати фармацевтичні, інші 

(21.20.2) (краплі очні) 
2610 

1216,27 грн. 

(одна тисяча 

двісті 

шістнадцять 

гривень 27 коп.) 

- - 1216,27 

Пестициди та інші агрохімічні 

продукти (20.20.1) (засоби 

дезінфікуючі) 

2610 

58320,00 грн. 

(п’ятдесят вісім 

тисяч триста 

двадцять 

гривень 00 коп.) 

- - 58320,00 

Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні (20.14.7) (спирт 

етиловий) 

2610 

9106,13 грн. 

(дев’ять тисяч 

сто шість 

гривень 13 коп.) 

- - 9106,13 

Ліки (21.20.1) 2610 

2013,21 грн. (дві 

тисячі 

тринадцять 

гривень 21 коп.) 

- - 2013,21 



Ліки (21.20.1) 2610 

17662,59 грн. 

(сімнадцять 

тисяч шістсот 

шістдесят дві 

гривні 59 коп.) 

- - 19675,80 

Молоко та вершки, рідинні, 

оброблені (10.51.1) 
2610 

23994,00 грн. 

(двадцять три 

тисячі дев’ятсот 

дев’яносто 

чотири гривні 00 

коп.) 

- - 23994,00 

Вироби з вулканізованої гуми, гума 

тверда , вироби з твердої гуми 

(22.19.7) (рукавички) 

2610 

26923,30 грн. 

(двадцять шість 

тисяч дев’ятсот 

двадцять три 

гривні 30 коп.) 

- - 26923,30 

Тканини бавовняні, для виготовлення 

перев’язувальних матеріалів (13.20.2) 

(бинти) 

2610 

30000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

- - 30000,00 

Ефіри, перексиди , епоксиди, ацеталі 

та напівацеталі органічні; сполуки 

органічні, інші (20.14.6) (екомент-

форте) 

2610 

43125,00 грн. 

(сорок три 

тисячі сто 

двадцять п’ять 

гривень 00 коп.) 

- - 43125,00 

Послуги допоміжні комбіновані щодо 

різних об'єктів (81.10.1) (послуги з 

проведення технічної інвентаризації 

та виготовлення технічної 

документації приміщень будівлі за 

адресою вул. Тимошенка,14) 

2610 

16425,06 грн. 

(шістнадцять 

тисяч чотириста 

двадцять п’ять  

гривень 06 коп.) 

- - 16425,06 

Послуги допоміжні комбіновані щодо 

різних об'єктів (81.10.1) (послуги з 

проведення технічної інвентаризації 

та виготовлення технічної 

документації приміщень будівлі за 

адресою вул. Тимошенка,4 б) 

2610 

356,13 грн. 

(триста 

п’ятдесят шість 

гривень 13 коп.) 

- - 356,13 

Вироби канцелярські, паперові 

(Журнали реєстраційні, бухгалтерські 

книги, швидкозшивачі, формуляри та 

2610 

10268,15 грн. 

(десять тисяч 

двісті шістдесят 

- - 10268,15 



інші канцелярські вироби, паперові 

чи картонні) (17.23.13) (папір та 

канцтовари) 

вісім гривень 15 

коп.) 

Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування (33.13.1) 

(поточний ремонт медичного 

устаткування) 

2610 

1835,40 грн. 

(одна тисяча 

вісімсот 

тридцять п’ять 

гривень 40 коп.) 

- - 1835,40 

Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устаткування (33.13.1) 

(поточний ремонт рентгенівського 

комплексу) 

2610 

4190,00 грн. 

(чотири тисячі 

сто дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

- - 4190,00 

Послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування 

(71.20.1) (метрологічна повірка 

лічильника теплової енергії на 

Тимошенка,14) 

2610 

5766,58 грн. 

(п’ять тисяч 

сімсот шістдесят 

шість гривень 58 

коп.) 

- - 5766,58 

Фотопластинки й фотоплівки, плівка 

для миттєвого друку; фотохімікати та 

фотографічні незмішані речовини 

(20.59.1) (рентгенплівка) 

2610 

25385,00 грн. 

(двадцять п’ять 

тисяч триста 

вісімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

- - 25385,00 

Інструменти і прилади медичні 

хірургічні та стоматологічні (32.50.1) 

(дрібний стоматологічний 

інструментарій) 

2610 

99997,54 грн. 

(дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто сім 

гривень 54 коп.) 

- - 99997,54 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти 

та сполуки неорганічні (20.13.2) 

(санідез) 

2610 

31997,00 грн. 

(тридцять одна 

тисяча дев’ятсот 

дев’яносто сім 

гривень 00 коп.) 

- - 31997,00 

Спирти, феноли, фенолоспирти та 

їхні галогено-, сульфо-, нітрони 

нітрозопохідні; спирти жирні технічні 

(20.14.2) (медіоцид) 

2610 

11500,00 грн. 

(одинадцять 

тисяч п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

- - 11500,00 



Послуги у сфері охорони здоров'я, 

інші (лабораторні дослідження: 

бактеріологічні дослідження об'єктів 

зовнішнього середовища (86.90.1) 

(змиви, стерильність), профілактичні 

дослідження золотистого 

стафілококу) 

2610 

7080,63 грн. (сім 

тисяч вісімдесят 

гривень 63 коп.) 

- - 7080,63 

Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устатковання (33.13.1) 

(поточний ремонт рентгенівського 

апарата) 

2610 

18400,00 грн. 

(вісімнадцять 

тисяч чотириста 

гривень 00 коп.) 

- - 18400,00 

Ремонтування та технічне 

обслуговування непобутового 

холодильного та вентиляційного 

устаткування (33.12.18) 

(випробування, налагодження та 

паспортизація п'яти вентиляційних 

систем рентгенвідділення  філії №5 

на вул. Вишгородській, 54а) 

2610 

14956,80 грн. 

(чотирнадцять 

тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят шість 

гривень 80 коп.) 

- - 14956,80 

Вата; вироби з вати, інші (17.22.12-

40.00) 
2610 

5105,00 грн. 

(п’ять тисяч сто 

п’ять гривень 00 

коп.) 

- - 5105,00 

Вироби з вулканізованої гуми, гума 

тверда; вироби з твердої гуми 

(22.19.7) (рукавички) 

2610 

21100,00 грн. 

(двадцять одна 

тисяча сто 

гривень 00 коп.) 

- - 21100,00 

Мило,засоби мийні та засоби 

чищення (20.41.3) (реагенти миючі) 
2610 

21096,66 грн. 

(двадцять одна 

тисяча 

дев’яносто шість 

гривень 66 коп.) 

- - 21096,66 

Екстракти фарбувальні та дубильні; 

таніни та їхні похідні; речовини 

фарбувальні, н. в. і. у. (20.12.2) 

(реактиви) 

2610 

6637,20 грн. 

(шість тисяч 

шістсот 

тридцять сім 

гривень 20 коп.) 

- - 6637,20 



Речовини хімічні неорганічні основні, 

інші, н. в. і. у. (20.13.6) (реактиви) 
2610 

85072,86 грн. 

(вісімдесят п’ять 

тисяч сімдесят 

дві гривні 86 

коп.) 

- - 85072,86 

Речовини хімічні неорганічні основні, 

інші, н. в. і. у. (20.13.6) (перекис 

водню) 

2610 

648,96 грн. 

(шістсот сорок 

вісім гривень 96 

коп.) 

- - 648,96 

Послуги щодо технічного 

випробовування й аналізування 

(71.20.1) (вимір опору ізоляції, 

контур заземлення в філії №5, вул. 

Вишгородська,54А) 

2610 

1999,80 грн. 

(одна тисяча 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять гривень 

80 коп.) 

- - 1999,80 

Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устатковання (33.13.1) 

(поточний ремонт гастрофіброскопа) 

2610 

2976,00 грн. (дві 

тисячі дев’ятсот 

сімдесят шість 

гривень 00 коп.) 

- - 2976,00 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти 

та сполуки неорганічні (20.13.2) 

(реактиви) 

2610 

860,10 грн. 

(вісімсот 

шістдесят 

гривень 10 коп.) 

- - 860,10 

Вироби з вулканізованої гуми, гума 

тверда; вироби з твердої гуми 

(22.19.7) (спринцівки та пробки 

гумові) 

2610 

5100,00 грн. 

(п’ять тисяч сто 

гривень 00 коп.) 

- - 5100,00 

Папір і картон оброблений  (17.12.7) 

(папір фільтрувальний) 
2610 

1260,00 грн. 

(одна тисяча 

двісті шістдесят 

гривень 00 коп.) 

- - 1260,00 

Скло технічне та інше скло (23.19.2) 

(скло покрівне, скло предметне, 

піпетки, пробірки) 

2610 

31554,00 грн. 

(тридцять одна 

тисяча п’ятсот 

п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

- - 31554,00 

Тара пластмасова (22.22.1) (пробірки) 2610 

2332,20 грн. (дві 

тисячі триста 

тридцять дві 

- - 2332,20 



гривні 20 коп.) 

Ліки (21.20.1) 2610 

12590,22 грн. 

(дванадцять 

тисяч п’ятсот 

дев’яносто 

гривень 22 коп.) 

- - 12590,22 

Продукти хімічні органічні, основні, 

різноманітні (20.14.7) (спирт 

етиловий 70% та спирт етиловий 

96%) 

2610 

19131,60 грн. 

(дев’ятнадцять 

тисяч сто 

тридцять одна 

гривня 60 коп.) 

- - 19131,60 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти 

та сполуки неорганічні (20.13.2) 

(реактиви) 

2610 

8784,54 грн. 

(вісім тисяч 

сімсот 

вісімдесят 

чотири гривні 54 

коп.) 

- - 8784,54 

Засоби дезинфекційні (20.20.14) 

(азопірамова проба) 
2610 

1308,00 грн. 

(одна тисяча 

триста вісім 

гривень 00 коп.) 

- - 1308,00 

Послуги з технічного обслуговування 

і ремонту котлів центрального 

опалення (28.22.9) (підготовка 

системи теплопостачання до 

опалювального сезону 2015-2016 р.р. 

на Тимошенка,14 та Тимошенка,4б) 

2610 

9584,40 грн. 

(дев’ять тисяч 

п’ятсот 

вісімдесят 

чотири гривні 40 

коп.) 

- - 9584,40 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 

(85.59.1) (передатестаційна 

підготовка з питань безпеки будівель, 

споруд та інженерних мереж 

підприємства) 

2610 

1200,00 грн. 

(одна тисяча 

двісті гривень 00 

коп.) 

- - 1200,00 

Папір і картон  оброблені (17.12.7) 

(термопапір для відеопринтера) 
2610 

4179,60 грн. 

(чотири тисячі 

сто сімдесят 

дев’ять гривень 

60 коп.) 

- - 4179,60 

Послуги у сфері охорони здоров'я, 2610 34926,12 грн. - - 34926,12 



інші (86.90.1) (лабораторні 

дослідження: профілактичні 

дослідження на носійство збудників 

кишкових інфекцій, профілактичні 

дослідження золотистого 

стафілококу) 

(тридцять 

чотири тисячі 

дев’ятсот 

двадцять шість 

гривень 12 коп.) 

Продукція друкована, інша (58.19.19) 

(спеціальні рецептурні бланки форми 

№3) 

2610 

142,50 грн. (сто 

сорок дві гривні 

50 коп.) 

- - 142,50 

Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші (27.32.1) (ЕКГ-

електроди) 

2610 

1620,00 грн. 

(одна тисяча 

шістсот 

двадцять 

гривень 00 коп.) 

- - 1620,00 
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