
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
Додаток до річного плану закупівель  

на 2015 рік  

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» Оболонського  району  м.Києва, 38960518 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

тимчасовий річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель  
Витяг Загальний фонд 

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 

відшкодування лікарських 

засобів за рецептами 

лікарів по забезпеченню 

безоплатного відпуску 

пільговим верствам 

населення  

КОД 21.20.1 та 21.20.2 

2282 (2730) 

714 428, 50 грн. 

(сімсот чотирнадцять 

тисяч чотириста 

двадцять вісім грн.50 

копійок)  

- Січень пункт частини першої статті 

4 Закону про особливості, що 

є підставою для укладення 
договору без застосування 

процедур закупівель, та 

кількість товару або обсяг 
виконання робіт чи надання 

послуг. 

наркотичні засоби, 

психотропні речовини та 

прекурсори 

КОД 21.20.1 та 21.20.2 

 

2282 (2220) 

36256,50 (тридцять 

шість тисяч двісті 

п’ятдесят шість грн. 

50 копійок) гривень 

- Січень пункт частини першої статті 

4 Закону про особливості, що 

є підставою для укладення 
договору без застосування 

процедур закупівель, та 

кількість товару або обсяг 
виконання робіт чи надання 

послуг. 

Вода природна 

(водопостачання і 

водовідведення) 

КОД 36.00.1 та 37.00.1 

 

2282 (2272) 

39000,00 (тридцять 

дев’ять грн. 00 

копійок) гривень 

- Січень пункт частини першої статті 
4 Закону про особливості, що 

є підставою для укладення 

договору без застосування 
процедур закупівель, та 

кількість товару або обсяг 

виконання робіт чи надання 
послуг. 

Продукти хімічні органічні, 

основні, різноманітні 

(Спирт   етиловий  70 %  р-н 

д/зовн. застос. 70 % фл.100 мл)  
КОД 20.14.7 

 

2282 (2220) 

3500,00 (три тисячі 

п’ятсот грн. 00 

копійок) гривень 

- Лютий пункт частини першої статті 

4 Закону про особливості, що 

є підставою для укладення 
договору без застосування 

процедур закупівель, та 
кількість товару або обсяг 

виконання робіт чи надання 

послуг. 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015 №2/2015 . 

Голова комітету з 

конкурсних торгів 

 

 

________________  
(підпис) 

 

 

__Л.Дудка____  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з 

конкурсних торгів 

________________  
(підпис) 

______М.Михальченко___  
(ініціали та прізвище) 
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