
Додаток до річного плану закупівель №1 (бюджет) (зі змінами)
на 2015 рік

КНП "ЦПМСД №1" Подільського району м.Києва,38946268
(відповідно до затвердженого тимчасового плану використань бюджетних коштів)

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 21.20.1.-Ліки 2282 39996,82

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 25877,23

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

подібні матеріали; аптечки першої допомоги)
2282 6232,72



Код 17.12.4 - Папір некрейдовий (крафт-папір)

Код 17.29.1 - Вироби паперові та картонні інші

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

твердої гуми)

Код 22.29. - Вироби пластмасові інші
------------------------------------------------------

Всього (медикаменти та яеревязувальні 
матеріали)

Код 61.10.1 - Послуги щодо передавання данних 
і повідомлень (послуги телефонного зв'язку)

Код 61.10.4 - Послуги звязку Інтернетом 
проводовими мережами

Всього (оплата послуг (крім комунальних))

Код 35.30.2 - Оплата водопостачання та
__________водовідведення___________
Всього (оплата водопостачання та 

водовідведення)

Відшкодування за електропостачання в 
орендованих приміщеннях КДЦ, ДКЛ №9

Всього (оплата електроенергії)
Відшкодування коштів за препарати лікарські 

_______для пільгових верств населення______
п  х. чВсього (інші виплати населенню)

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

2282

V' -г \  ^  1 -і 

2282



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

Заміна вікон 3210 69000,00

Всього (капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям) 3210 121000,00

:
і а*., :::

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.03.2015р. №7



Додаток до річного плану закупівель №2 (спецфонд)
2015 рік

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

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана
вартість
предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтоаний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
Код 58.19.1 - Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші 

(продукція друкована інша) (бланки) спецфонд 10000.00

Код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, 
мастильні матеріали)

спецфонд 20000,00

Канцтовари

(Код 26.80.1. - Носії інформації магнітні й оптичні

Код 20.59.3. - Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила

Код 22.29.2 - Вироби пластмасові інші

Код 22.19.7 - Вироби з вулканізованої гуми; гума тверда; вироби з
твердої гуми

Код 25.99.2 - Вироби з недорогоцінних металів, інші

Код 32.99.1 - Ручки для писання та олівці

Код 28.23.1 - Машинки друкарські, машини для оброблення текстів 
і лічильні машини

Код 20.52.1 - Клеї

Код 17.23.1. - Вироби канцелярські, паперові)

спецфонд 10000,00

Всього (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) спецфонд 40000,00



Охорона майна 
(оплата кредиторської заборгованості) спецфонд 605,71

Код 61.10.1.- Послуги щодо передавання данних і повідомлень 
(послуги телефонного зв 'язку, інтернету) спецфонд 29100,00

Код 33.12.1 - Ремонтування та технічне обслуговування машин 
загальної призначеності ( послуги з технічного обслуговування

ліфтів)
спецфонд 24780,00

Код 33.13.1 - Ремонтування та технічне обслуговування 
електронного й оптичного устаткування (послуги з технічного 

обслуговування вузлів обліку теплової енергії) спецфонд 4800,00

Оренда приміщення під амбулаторію загальної практики-сімейної 
медицини, вул. Електриків, 26 спецфонд 5232,00

Код 65.12.4 - Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 
небезпек (страхування орендованих приміщень) спецфонд 4000,00

Код 38.11.6 - Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 
відходів (вивіз сміття) спецфонд 2700,00

Код 38.12.3 - Послуги підприємств щодо перевезення небезпечних 
відходів (перевезення відходів медичного походження) спецфонд 720,00

Код 80.20.1 - Послуги системи безпеки (послуги охорони майна із 
охоронною зигналізацією) спецфонд 7500,00

Код 81.29.1 - Послуги щодо очищення інші (дезінфекція, 
дератизація, десінсекція) спецфонд 1000,00

Код 65.12.1 - Послуги щодо прання та хімічного чищення 
текстильних і хутряних виробів (послуги правння) спецфонд 1500,00

Код 69.10.1 - Послуги юридичні спецфонд 2000,00

Код 62.02.3 - Послуги щодо технічної допомоги у сфері 
інформаційних технологій (облуговування програмного 

забезпечення)
спецфонд 20000,00



Код 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устаткування (ремонт комп'ютерів, заправка картриджів) спецфонд 690,00

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва інші (банківські
послуги) спецфонд 4000,00

Код 33.13.1 - Ремонт та технічне обслуговування радіологічного, 
електромедичного й електротерапевтичного устаткування (ремонт 

медичної техніки та обладнання)
спецфонд 2000,00

Код 45.20.1. - Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (техогляд, ремонт 

автомобіля)
спецфонд 10000,00

Код 71.20.1 - Послуги щодо технічного випробування та аналізу 
(повірка медобладнання, повірка лічильників, компклесні виміри 

електрообладнання)
спецфонд 45456,00

Фінанвоий аудит спецфонд 18000.00

Оформлення технічної документації спецфонд 8000,00

Підготовка до опалювального сезону спецфонд 15000,00

Приведення електромереж до вимог ПЕУ спецфонд 10000,00

Ремонт системи ГВП, ХВП, каналізації тощо спецфонд 118616,29

Всього (оплата послуг (крім комунальних)) 335700,0« Я ■

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з 
холодоагентами)

(оплата кредиторської заборгованості)
спецфонд 8200.00

Код 35.30.1 - Послуги з постачання водяної пари і гарячої води 
(включно з холодоагентами) спецфонд 386600,00

Всього (оплата теплопостачання) спецфонд 394800,00
Відшкодування за оплату водопостачання та водовідведення 

орендованого приміщення, вул. Електриків,26
спецфонд 2255,00



Відшкодування за оплату водопостачання та водовідведення 
орендованого приміщення, вул. Електриків,26 

(оплата кредиторської заборгованості)
спецфонд 445,00

Код 35.20.2.- Оплата водопостачання та водовідведення спецфонд 8100,00
Всього (оплата водопостачання та водовідведення) спецфонд 10800,00 .

Відшкодування за оплату електроенергії орендованого приміщення 
вул. Електриків,26 (погашення кредиторської заборгованості) спецфонд 12570,62

Відшкодування за оплату електроенергії орендованого приміщення 
вул. Електриків,26 спецфонд 35629,38

Код 35.11.1- Електрична енергія спецфонд 185400,00
Всього (оплата електроенергії) спецфонд 233600,00 і 1 1  й ■

і

Код 85.59,1 - Послуги освітянські, інші, н.в.і.у спецфонд 10000,00
Всього (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку) спецфонд 10000,00
V.:: і  ' ї. "  "  (•'І'"* ', ■ • • ' ' - і / - . . ' " - -  |

1
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.02.2015р. МІ 

Голова комітету з конкурсних торгів: ВагалюкЛ.М. _  Л й і і /  

Секретар комітету з конкурсних торгів: Різник Т.І.


