
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік

Комунальний заклад Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5», 35512883 
_____________________________ (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)_____________________________

Предмет закупівлі Код
КЕКВ
(для

бюджет
них

коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі 

(грн. з ПДВ)

Процедура
закупівлі

Орієнтов
ний
початок
проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Інвентар (канцтовари, хоз.товари, миючі засоби) 2210 71053,02 грн. (Сімдесят одна 

тисяча п’ятдесят три грн. 02 
коп.)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (22820000-4 
Бланки)

2210 1710,00 (Одна тисяча сімсот 
десять грн. 00 коп.)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні 
(09132000-3 Бензин (Бензин А-92, Бензин А-95))

2210 30 000,00 (Десять тисяч грн. 
00 коп.)

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 
(39830000-9 Продукція для чищення)

2210 3 464,00 (Три тисячі чотириста 
шістдесят чотири грн. 00 коп.)

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне 
(24213000-0 Еашене вапно)

2210 188,00 (Сто вісімдесят вісім 
грн. 00 коп.)

25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини 
(39716000-4 Частини побутових електричних 
приладів)

2210 7366,00 (Сім тисяч триста 
шістдесят шість грн. 00 коп.)

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні 
(30233100-2 Комп’ютерні запам’ятовувальні 
пристрої)

2210 1 040,00 (Одна тисяча сорок 
грн. 00 коп.)

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, 
інші (44321000-6 Кабелі)

300,00 (Триста грн. 00 коп.)



27.5 і. 1 Холодильники та морозильники; машини 
пральні; електроковдри; вентилятори

2210 5400,00 (П’ять тисяч 
чотириста грн. 00 коп.)

27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у. 
(39717200-3 Кондиціонери)

2210 10140,00 (Десять тисяч сто 
сорок грн. 00 коп.)

27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його 
частини (42662000-4 Зварювальне обладнання)

2210 2318,00 (Дві тисячі триста 
вісімнадцять грн. 00 коп.)

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, 
пакування та обгортання пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, машини 
пароструминні та піскоструминні; прокладки 
(35111000-5 Протипожежне обладнання)

2210 5719,50 (П’ять тисяч сімсот 
дев’ятнадцять грн. 50 коп.)

29.32.3 Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н.в.і.у. (34300000-0 Частини та 
приладдя до транспортних засобів і їх двигунів)

2210 2419,00 (Дві тисячі чотириста 
дев’ятнадцять грн. 00 коп.)

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 
(22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші 
періодичні видання і журнали)

2210 597,00 (П’ятсот дев’яносто сім 
грн. 00 коп.)

Освітлення - 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші; 27.40.1 Лампи розжарювання та 
газорозрядні електричні; лампи дугові (44321000-6 
Кабелі; 31510000-4 Електричні лампи розжарення)

2210 1294,52 (Одна тисяча двісті 
дев’яносто чотири грн. 52 

коп.)

Сантехніка - 22.19.3 Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої 
гуми); 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 
(44411000-4 Санітарна техніка)

2210 960,00 (Дев’ятсот шістдесят 
грн. 00 коп.)

Печатка (20.59.3 Чорнило для писання чи малювання 
та інші чорнила; 32.99.1 Убори наголовні захисні; 
ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки 
(22600000-6 Чорнила; 30192111-2 Штемпельні 
подушки))

2210 455,00 (Чотириста п’ятдесят 
п’ять грн. 00 коп.)

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 86977,18 грн. (Вісімдесят 
п’ять тисяч дев’ятсот 

сімдесят сім грн. 18 коп.)
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція (33772000-2 Одноразові паперові вироби)

2220 2 000,00 (Дві тисячі грн. 00 
коп.)



17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова 
продукція (33751000-9 Підгузки)

2220 2 182,50 (Дві тисячі сто 
вісімдесят дві гри. 50 коп.)

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти 
(33631600-8 Антисептичні та дезінфекційні засоби)

2220 5 000,00 (П’ять тисяч грн. 00 
коп.)

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 
миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні 
незмішані речовини (32354110-3 Рентгенівська 
плівка)

2220 25000,00 (Двадцять п’ять 
тисяч грн. 00 коп.)

20.59.2 Жири та олії тваринного чи рослинного 
походження хімічно модифіковані; суміші нехарчових 
жирів або олій тваринного чи рослинного походження 
(33141510-8 Продукти переробки крові)

2220 121,68 (Сто двадцять одна грн. 
68 коп.)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33651600-4 
Вакцини)

2220 8673,00 (Вісім тисяч шістсот 
сімдесят три грн. 00 коп.)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33600000-6 
Фармацевтична продукція)

2220 5 000,00 (П’ять тисяч грн. 00 
коп.)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33696500-0 
Лабораторні реактиви)

2220 4 000,00 (Сім тисяч грн. 00 
коп.)

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші (33141110-4 
Перев’язувальні матеріали) (вата, марля)

2220 20000,00 (Двадцять тисяч грн. 
00 коп.)

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої 
ґуми) (19510000-4 Гумові вироби)

2220 10000,00 (Десять тисяч грн. 00 
коп.)

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні (33140000-3 Медичні матеріали)

2220 5 000,00 (П’ять тисяч грн. 00 
коп.)

Продукти харчування 2230 65000,00 грн. (Шістдесят 
п’ять тисяч грн. 00 коп.)

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені 
(15511000-3 Молоко)

2230 35875,70 (Тридцять п’ять 
тисяч вісімсот сімдесят п’ять 

грн. 70 коп.)

10.51.5 Продукти молочні, інші (15500000-3 Молочні 
продукти)

2230 14124,30 (Чотирнадцять тисяч 
сто двадцять чотири грн. 30 

коп.)

10.86.1 Продукти харчові готові гомогенізовані для 
дитячого та дієтичного харчування (15884000-4 
Продукти дитячого харчування)

2230 15 000,00 (П'ятнадцять тисяч 
грн. 00 коп.)



Оплата послуг (крім комунальних) 2240 77 124,33 грн. (Сімдесят сім 
тисяч сто двадцять чотири 

грн. 33 кой.)
33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування 
машин і устатковання спеціальної призначеності 
(50400000-9 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування медичного і високоточного 
обладнання)

2240 6 854,38 (Шість тисяч вісімсот 
п’ятдесят чотири грн. 38 коп.)

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних 
для вторинного використовування (90918000-5 
Послуги з очищення урн для сміття)

2240 2 676,42 (Дві тисячі шістсот 
сімдесят шість грн. 42 коп.)

38.12.1 Збирання небезпечних відходів (90520000-8 
Послуги у сфері поводження з радіоактивними, 
токсичними, медичними та небезпечними відходами)

2240 1181,00 (Одна тисяча сто 
вісімдесят одна грн. 00 коп.)

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування 
автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів (50112000-3 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів)

2240 5 870,00 (П’ять тисяч вісімсот 
сімдесят грн. 00 коп.)

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень (64200000-8 Телекомунікаційні послуги)

2240 950,00 (Дев’ятсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.)

62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у 
сфері інформаційних технологій (72212100-0 Послуги 
з розробки галузевого програмного забезпечення)

2240 6000,00 (Шість тисяч грн. 00 
коп.)

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення (72261000-2 
Послуги з обслуговування програмного забезпечення)

2240 2250,00 (Дві тисячі двісті 
п’ятдесят грн. 00 коп.)

62.03.1 Послуги щодо керування комп'ютерними 
засобами (72212210-4 Послуги у сфері локальних 
мереж)

2240 3 780,00 (Три тисячі сімсот 
вісімдесят грн. 00 коп.)

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, щодо 
програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою (72310000-1 Послуги з обробки 
даних)

2240 540,00 (П’ятсот сорок грн. 00 
коп.)

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я (66510000-8 Страхові 
послуги)

2240 306,00 (Триста шість грн. 00 
коп.)



/

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту 
(66510000-8 Страхові послуги)

2240 988,00 (Дев’ятсот вісімдесят 
вісім грн. 00 коп.)

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі 
та інших небезпек (66510000-8 Страхові послуги)

2240 635,26 (Шістсот тридцять 
п’ять грн. 26 коп.)

71.12.1 Послуги інженерні (71240000-2 Архітектурні, 
інженерні та планувальні послуги)

2240 1545,55 (Одна тисяча п’ятсот 
сорок п’ять грн. 55 коп.)

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою 
(79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та особистої 
охорони)

2240 2868,00 грн. (Дві тисячі 
вісімсот шістдесят вісім грн. 

00 коп.)
81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 
об'єктів (50000000-5 Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування (технічне сервісне обслуговування 
котельні))

2240 6 932,66 (Шість тисяч 
дев’ятсот тридцять дві грн. 66 

коп.)

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних 
об'єктів (98390000-3 Інші послуги)

2240 28524,66 (Двадцять вісім 
тисяч п’ятсот двадцять чотири 

грн. 66 коп.)
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (90920000-2 
Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень)

2240 2 701,32 грн. (Дві тисячі 
сімсот одна грн. 32 коп.)

84.25.1 Послуги пожежних служб (50413200-5 
Пожежне обладнання)

2240 2 538,30 (Дві тисячі п’ятсот 
тридцять вісім грн. 30)

86.10.1 Послуги лікувальних закладів (85110000-3 
Послуги лікувальних закладів та супутні послуги)

2240 964,78 (Дев’ятсот шістдесят 
чотири грн. 78 коп.)

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання (50312000-5 Технічне обслуговування і 
ремонт комп’ютерного обладнання)

2240 5000,00 (П’ять тисяч грн. 00 
коп.)

Оплата комунальних послуг 2272 25 000,00 грн. (Двадцять 
п’ять тисяч грн. 00 коп.)

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (65100000-4 Послуги з розподілу 
води та супутні послуги)

2272 25 000,00 грн. (Двадцять п’ять 
тисяч грн. 00 коп.)

Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

2282 310,00 грн. (Триста десять 
грн. 00 коп.)

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
(80500000-9 Навчальні послуги)

2282 310,00 (Триста десять грн. 00 
коп.)



Інші виплати населенню 2730 1563,68 (Одна тисяча п’ятсот 
шістдесят три грн. 68 коп.)

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я (66510000-8 Страхові 
послуги)

2730 1563,68 (Одна тисяча п’ятсот 
шістдесят три грн. 68 коп.)

Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

3110 15000,00 (П'ятнадцять тисяч 
грн. 00 коп.)

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них (30200000-1 Комп’ютерне обладнання та 
приладдя)

3110 15000,00 (П'ятнадцять тисяч 
грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.05.2016 р. № 37

.1



/

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік

Комунальний заклад Миколаївської міської ради 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5», 35512883

(найменування замовника, 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
06.20.1 Газ природний, 
скраплений або в 
газоподібному стані 
(06.20.10-00.00 Газ 
природний, скраплений або 
в газоподібному стані)

2282 319943,04 (Триста 
дев’ятнадцять тисяч 
дев’ятсот сорок три 
грн. 04 коп.) з яких 
ПДВ складає 53323,84 
(П’ятдесят три тисячі 
триста двадцять три 
грн. 84 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад 
2015 р.

*3акупівля здійснювалась у 2015 році 
на 2016 рік
* Закупівля здійснювалась на 
підставі п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель»
* Головний розпорядник коштів -  
Управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

35.11.1 Енергія електрична 
(35.11.10-00.00 Енергія 
електрична)

2282 319798,00 (Триста 
дев’ятнадцять тисяч 
сімсот дев’яносто вісім 
грн. 00 коп.) з яких 
ПДВ складає 53299,67 
(П’ятдесят три тисячі 
двісті дев’яносто 
дев’ять грн. 67 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад 
2015 р.

* Закупівля здійснювалась у 2015 році 
на 2016 рік
* Закупівля здійснювалась на 
підставі п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель»
* Головний розпорядник коштів -  
Управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради



35.30.1 Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої 
води (Постачання теплової 
енергії)

2282 257496,78 (Двісті 
п’ятдесят сім тисяч 
чотириста дев’яносто 
шість грн. 78 коп.) з 
яких ПДВ складає 
42916,13 (Сорок дві 
тисячі дев’ятсот 
шістнадцять грн. 13 
коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Листопад 
2015 р.

* Закупівля здійснювалась у 2015 році ■ 
на 2016 рік
* Закупівля здійснювалась на 
підставі п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель»
* Головний розпорядник коштів -  
Управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

ДК 016:2010 код 26.60.1 
Устатковання радіологічне, 
електромедичне та 
електротерапевтичне 
устаткування (ДК 021:2015 
код 33100000-1 Медичне 
обладнання)
Лот 1 -  кардіо-датчик 
для апарату УЗД 
Лот 2 -  флюорограф

3110 1300000,00 (Один 
мільйон триста тисяч 
грн. 00 коп.)

Відкриті
торги

Травень ^Головний розпорядник коштів -  
Управління охорони здоров’я 
Миколаївської міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.05.2016 р. № 38.

Н.Г. Чернобай 
(ініціали та прізвище)

А.О. Шевчук 
(ініціали та прізвище)


