
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

17.23.1 Журнали реєстраційні, 
бухгалтерські книги,формуляри та інші 
канцелярські вироби паперові.

2210
14 240 (чотирнадцять тисяч двісті 
сорок грн.00 коп.)

лютий-грудень

17.12.7Папір копіювальний 2210
22000( двадцять дві тисячі грн 00 
коп.)

лютий-грудень

20.41.3Пральні засоби 2210 40000( сорок тисяч грн 00 коп.) лютий-грудень

13.92.2 Тара з поліетилену 2210 5000 ( п'ять тисяч грн. 00 коп) лютий-грудень

32.99.1Канцелярські товари 2210
1270 ( одна тисяча двісті сімдесят грн 
00 коп)

лютий-грудень

21.20.1Гепарин 2220
66500 ( шістдесят шість тисяч п'ятсот 
грн 00коп)

лютий-грудень

08.93.1Сіль і чистий хлорид натрію, 
вода морська та сольові розчини

2220
55000 (п'ятдесят п'ять тисяч грн 00 
коп)

лютий-грудень

20.14.3 Лимонна кислота 2220
21600 ( двадцять одна тисяча шістсот 
грн 00 коп)

лютий-грудень

10.84.3 Сіль таблетована 2220
20580( двадцять тисяч п'ятсот 
вісімдесят грн 00 коп)

лютий-грудень

20.20.1 Дівазон ( для гемодіалізу) 2220 4000 ( чотири тисячі грн 00 коп) лютий-грудень

32.50.5 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої

2220 100000( сто тисяч грн.00 коп.) лютий-грудень

20.14.1Вуглеводні та їхні похідні 2220
35000( тридцять п'ять тисяч грн 00 
коп)

лютий-грудень

10.51.1Молоко 2230
49100 ( сорок дев'ять тисяч сто грн 00 
коп)

лютий-грудень

61.10.1Послуги зв"язку 2240
73600 ( сімдесят три тисячі шістсот 
грн 00 коп)

лютий-грудень

38.11.2 Збирання комунальних 
безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування

2240 49000 ( сорок дев'ять тисяч 00 коп) лютий-грудень

61.10.4 Інтернет послуги 2240 8700 ( вісім тисяч сімсот грн 00 коп) лютий-грудень

63.11.1Обслуговування програми 
Парус-Прикарпаття

2240
1344 ( одна тисяча триста сорок 
чотири грн.00 коп)

лютий-грудень

63.11.1Обслуговування програми 1С 2240 6000 (шість тисяч грн.00коп.) лютий-грудень

64.11.1Послуги банку 2240
32007,36 (тридцять дві тисячі сім  грн 
36 коп.)

лютий-грудень

95.12.1Технічне обслуговування 
розрахунково касових апаратів

2240
1800 ( одна тисяча вісімсот грн 00 
коп)

лютий-грудень

33.12.1Технічне обслуговування ліфтів 2240
33278,08 ( тридцять три тисячі двісті 
сімдесят вісім грн 08 коп)

лютий-грудень

43.29.1Заміри опору заземлення 2240 9000 ( дев'ять тисяч грн 00 коп) лютий-грудень

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



80.20.1.Послуги охорони 2240
8999,9( вісім тисяч дев'ятсот 
дев'яносто дев'ять грн 90 коп)

лютий-грудень

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
23892,02 ( двадцять три тисячі 
вісімсот дев'яносто дві грн 02 коп)

лютий-грудень

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання

2240 72000 ( сімдесят дві тисячі грн 00 коп) лютий-грудень

86.10.1Послуги лікувальних закладів, 
інші

2240 2000 ( дві тисячі грн 00 коп) лютий-грудень

33.13.1Ремонтування та технічне 
обслуговування електронного й 
оптичного устатковання

2240
69000( шістдесят дев'ять тисяч грн 00 
коп)

лютий-грудень

58.29.1Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях

2240
99000 ( дев'яносто дев'ять тисяч грн 
00 коп)

лютий-грудень

70.22.3 Послуги інформаційно- 
консультаційні

2240 3000 ( три тисячі грн 00 коп) лютий-грудень

27.51.1Комп'ютерна техніка 3110
99 224 ( дев'яносто дев'ять тисяч 
двісті двадцять чотири грн 00 коп)

лютий-грудень
заборгованість за 
2014р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.02.2015р № 15

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни дододатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

64.11.1Послуги банку 2240
32007,36 (тридцять дві тисячі сім  грн 
36 коп.)

лютий-грудень -10214грн

45.20.1Ремонт та технічне 
обслуговування автомобілів

2240
10214 (десять тисяч двісті 
чотирнадцять грн 00 коп)

лютий-грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від25.02..01.2015р № 16

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни дододатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

Перерозподіл 
коштів, згідно 
довідки № 4 від 

27.03.2015р

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240 47 000( сорок сім тисяч грн. 00 коп.) березень-грудень

65.12.1Послуги страхування 2240
17480( сімнадцять тисяч чотириста 
вісімдесят грн. 00 коп.)

березень-грудень

81.29.1Послуги щодо дезінфікування 
та винищування шкідників

2240 30 000( тридцять тисяч грн.00коп.) березень-грудень

38.12.1 Збирання небезпечних 
медичних та інших біологічно 
небезпечних відходів

2240 20 000( двадцять тисяч грн 00 коп.) березень-грудень

20.30.2 Заправка катріджів 2240 20 000( двадцять тисяч грн. 00 коп) березень-грудень

63.11.1Обслуговування програми 1С 2240
5 520( п'ять тисяч п'ятсот двавдцять 
грн. 00коп)

березень-грудень

80.20.1.Послуги охорони 2240 90000( дев'яносто тисяч грн 00 коп) березень-грудень
33.12.1Ремонт та технічне 
обслуговування ліфтів

2240 70000( сімдесят тисяч грн. 00 коп.) березень-грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від31.03..01.2015р № 18

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни дододатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

20.41.3Пральні засоби 2210 41000( сорок одна тисяча грн 00 коп.) березень-грудень
Згідно довідки №6 від 

06.04.15р

80.20.1.Послуги охорони 2240 90000( дев'яносто тисяч грн 00 коп) березень-грудень -10784,34

65.12.1Послуги страхування 2240
10784,34(десять тисяч сімсот 
вісімдесят чотири грн 34 коп

березень-грудень +10784,34

26.20.1 Пристрої, що виконують дві чи 
більше з таких функцій: друкування, 
сканування, копіювання, факсимільний 
зв'язок

3110
12208,80(дванадцять тисяч двісті 
вісім грн 80 коп)

березень-грудень
Згідно довідки №6 від 

06.04.15р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.04..01.2015р № 19

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни дододатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

23.52.1Будівельні матеріали 2210
534,70(п'ятсот тридцять чотори грн. 
70коп.)

квітень-грудень
Згідно довідки №7 від 

16.04.15р

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



22.23.1.Ламінат 2210
8 448,15( вісім тисяч чотириста сорок 
вісім грн15 коп)

квітень-грудень

26.20.4Частини та приладдя до 
обчислювальних машин

2210
2220,00(дві тисячі двісті двадцять грн 
00коп)

квітень-грудень

32.99.1Канцелярські товари 2210
490,00(чотириста дев'яносто грн 00 
коп.)

квітень-грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.04..01.2015р № 20

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни дододатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

Згідно кошторисних 
призначень

21.10.6 Залози та інші органи, 
екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного 
походження, н. в. і. у.

2220
99 868,00 ( дев'яносто дев'ять тисяч 
вісімсот шістдесят вісім грн 00коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

20.13.6 Речовини хімічні неорганічні 
основні, інші, н. в. і. у.

2220
2655,56(дві тисячі шістсот п'ятдесят 
п'ять грн 56 коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

17.29.1 Вироби медичного 
призначення паперові та картонні, інші

2220
2302,32 (дві тисячі триста дві грн. 32 
коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

26.51.5 Вироби медичного 
призначення для контролювання ін. 
фізичних характеристик

2220
87 226,52( вісімдесят сім тисяч двісті 
двадцять шість грн, 52 коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

20.12.2 Фарбувальні та дубильні 
речовини

2220
1645,98 (одна тисяча шістсот сорок 
п'ять грн. 98 коп.)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

20.59.5Реагенти діагностичні або 
лабораторні багатоскладові

2220
106 639,04 ( сто шість тисяч шістсот  
тридцять дев'ять грн 04 коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень            
в.т.ч. ПДВ

23.19.2 Лабораторний посуд 2220
99 900,00 (дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот грн.00коп.)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

22.29.2Шприц пробірка пластикова для 
отримання сироватки крові

2220
99 900,00 (дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот грн.00коп.)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

22.19.7 Рукавиці  медичні 2220
73 466,72( сімдесят три тисячі 
чотириста шістдесят шість грн. 72 
коп.)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

32.50.2 Вироби медичної та хірургічної 
призначеності,інші

2220
48750,00( сорок вісім тисяч сімсот 
п’ятдесят грн. 00коп. коп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

17.22.1Вата; вироби з вати, інші
2220

21680,00(двадцять одна тисяча 
шістсот вісімдесят грн. оокоп)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

65.12.1Послуги страхування 2240
28264,34 (двадцять вісім тисяч двісті 
шістдесят чотири грн,34коп)

квітень-грудень -3875,5

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
2775,50(дві тисячі сімсот сімдесят 
п'ять грн. 50 коп)

квітень-грудень +2775,50

85.60.1 Навчання у формі семінару
2240 1100,00 (одна тисяча сто грн.00 коп.) квітень-грудень

26.20.1 Монітор
3110

3674,00 (три тисячі шістсот сімдесят 
чотири грн 00 коп.)

квітень-грудень
Згідно кошторисних 

призначень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.04..01.2015р № 21

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

21.20.1 Ліки 2220 100 000,00 (Сто тисяч грн. 00 коп.) квітень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №9 від 
27.04.2015р.

32.50.5 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої

2220
9 500,00 (Дев'ять тисяч п'ятсот грн. 
00коп.)

квітень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №9 від 
27.04.2015р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.05..01.2015р № 22

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

58.29.1Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях

2240
99000 ( дев'яносто дев'ять тисяч грн 
00 коп)

лютий-грудень -13634,68грн

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
234,68( двісті тридцять чотири грн,68 
коп.)

травень-грудень +234,68грн

62.02.2 Послуги щодо консультування 
стосовно систем і програмного 
забезпечення

2240 6 000,00 (шість тисяч грн 00 коп) травень-грудень

63.11.1Обслуговування програми 1С 2240 7400 (сім тисяч чотириста грн 00 коп) травень-грудень +7 400,00 грн

 35.11.1 Енергія електрична (Послуги з 
постачання електроенергії)

2273
88 820,89 (вісімдесят вісім тисяч 
вісімсот твадцять грн 89 коп)

травень-грудень
Додаткові 

кошти(відшкодування 
орендарів) 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.06..2015р № 23

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

56.29.1   Послуги щодо забезпечення 
харчуванням за контрактом

2230
11700,00 ( одинадцять тисяч сімсот 
грн 00 коп)

червень-грудень

зекономлені кошти 
(зміна ціни  
договору в бік 
зменшення)         

80.20.1.Послуги охорони 2240 90000( дев'яносто тисяч грн 00 коп) березень-грудень -86 370,00

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт,заміна віконних рам

2240
86370,00(вісімдесят шість тисяч  
триста сімдесят грн 00 коп)

червень-грудень
поточний ремонт 

хірургічного корпусу 
ІНВ № 10310007

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від12.06..2015р № 24

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні

2210 100 000,00 (сто тисяч грн 00 коп.) червень-грудень

Додаткові кошти 
згідно довідки 
№11 від 

18.06.2015р.
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.06..2015р № 25

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

58.29.1Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях

2240
99000 ( дев'яносто дев'ять тисяч грн 
00 коп)

лютий-грудень -1910,25грн.

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
1910,25(одна тисяча девятсот десять  
грн. 25 коп)

липень-грудень +1910,25грн.

85.60.1 Навчання у формі семінару
2240

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

липень-грудень
згідно довідки 
№10 від 

02.07.2015р

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.07..2015р № 26

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

17.12.7Папір копіювальний 2210
49968 ( сорок девять тисяч девятсот 
шістдесят вісім грн  00 коп.)

липень-грудень
Згідно довідки 

№15 від 
20.07.2015р. 

21.20.2 Марля 2220
52650 (п'ятдесят дві тисячі шістсот 
п'ятдесят  грн. 00 коп.)

липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

32.50.5 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої

2220
106900,49 (сто шість тисяч дев'ятсот  
грн. 49коп.)

липень-грудень

Додаткові кошти 
згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.  
(в.т.ч. ПДВ 7%)

20.20.1Засоби дезінфекційні
2220

99912,72(дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот дванадцять  грн. 72 коп.)

липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (шприци та 
системи)

2220
40403,4( сорок тисяч чотириста три 
грн 40 коп)

липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

20.13.5 Солі інших металів 2220 45000 (сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.) липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та 
їхні солі; солі та гідроксиди амонію 
четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди 
та їхні похідні й солі з цих речовин

2220 30000 (тридцять тисяч грн. 00 коп.) липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, 
фосфати і карбонати

2220 15000 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

20.13.6Речовини хімічні неорганічні 
основні, інші, н. в. і. у.

2220 20000 (двадцять тисяч грн. 00коп.) липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

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; 
сульфонаміди

2220
40133,39 (сорок тисяч сто тридцять 
три грн. 39 коп.)

липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

20.14.7Спирт етиловий 2220 50000 (п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) липень-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №13 
від 06.07.2015р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.07.2015р № 27

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

26.60.1Мунштук для інгалятора 2210
3090,00( три тисячі девяносто 
грн.00коп

липень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

32.91.1Мітли і щітки 2210
17000,00(сімнадцять тисяч грн 00 
коп.)

липень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

10.84.3 Сіль таблетована 2220
26250,00( двадцять шість тисяч двісті 
п'ятдесят грн. 00 коп)

липень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

20.14.1Вуглеводні та їхні похідні
2220 40000,00( сорок тисяч грн 00 коп) липень-грудень

Збільшення 
кошторисних 
призначень

58.29.1Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях

2240
99000 ( дев'яносто дев'ять тисяч грн 
00 коп)

лютий-грудень -3500грн.

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240 3500,00(три тисячі пятсот грн 00коп) липень-грудень +3500грн.

26.60.1 Електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування.

3110
79900,00 (сімдесят дев'ять  тисяч 
дев'ятсот грн. 00 коп.)

липень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.07.2015р № 28

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

17.23.1 Журнали реєстраційні, 
бухгалтерські книги,формуляри та інші 
канцелярські вироби паперові.

2210 20 000,00(двадцять тисяч грн 00 коп.) серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

23.52.1Будівельні матеріали 2210
38118,06 (тридцять вісім тисяч сто 
вісімнадцять грн 06 коп.)

серпень-грудень

22.23.1Лінолеум 2210
33190,42 (тридцять три тисячі сто 
дев'яносто грн 42 коп.)

серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

29.31.2Запчастини для автомобілів 2210
3500,00 (три тисячі п'ятсот грн 00 
коп.)

серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

27.51.2Електротовари 2210 3000,00( три тисячі грн  00 коп) серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



31.03.1 Матраци 2210
60 000,00 (шістдесят тисяч грн 00 
коп.)

серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

17.12.7Папір копіювальний (А3) 2210
4572,00( чотири тисячі п'ятсот 
сімдесят дві грн 00 коп)

серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

56.29.1   Послуги щодо забезпечення 
харчуванням за контрактом

2230
29331,00 ( двадцять дев'ять тисяч 
триста тридцять одна  грн 00 коп)

серпень-грудень

зекономлені кошти 
(зміна ціни  
договору в бік 
зменшення)         

38.12.1 Збирання небезпечних 
медичних та інших біологічно 
небезпечних відходів

2240 20 000( двадцять тисяч грн 00 коп.) серпень-грудень -1773,93

58.29.1Програмне забезпечення 
системне на фізичних носіях

2240
99000 ( дев'яносто дев'ять тисяч грн 
00 коп)

серпень-грудень -8635,07

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
5540,00(п'ять тисяч пятсот сорок грн 
00 коп)

серпень-грудень +5540,00

45.20.1Ремонт та технічне 
обслуговування автомобілів

2240
2349,00 (Дві тисячі триста сорок 
дев'ять грн 00коп)

серпень-грудень 2349

95.11.1Ремонтування комп'ютерів, 
предметів особистого вжитку та 
побутових виробів

2240
2520,00(дві тисячі п'ятсот двадцять 
грн 00 коп)

серпень-грудень

85.60.1 Навчання у формі семінару 2240
9700,00 (дев'ять тисяч сімсот грн.00 

коп.)
серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 
призначень

26.20.1 Кондиціонери 3110 50000,00 (п'ятдесят тисяч грн. 00коп.) серпень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.08.2015р № 29

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

58.19.1 Вітальні листівки 2210
235,50(двісті тридцять п'ять грн 52 
коп.)

серпень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

32.50.2 Вироби медичної та хірургічної 
призначеності,інші

2220 40 000,09 (сорок тисяч грн 09 коп.) серпень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень

32.50.1 Прилади та інструменти, інші 2220
50499,91 (п'ятдесят тисяч чотириста 
дев'яносто дев'ять грн. коп.)

серпень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання

2240
13379,37 ( тринадцять тисяч триста 
сімдесят девять грн 37 коп)

серпень-грудень +13379,37

33.12.1Технічне обслуговування ліфтів 2240
11 104,28 ( одинадцять тисяч сто 
чотири грн 28коп)

серпень-грудень +11104,28

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



61.10.1Послуги зв"язку 2240
36 600,00 ( тридцять шість тисяч 
шістсот грн 00 коп)

серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

38.11.2 Збирання комунальних 
безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування

2240
32900,00 ( тридцять дві тисячі 
дев'ятсот грн. 00 коп)

серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

61.10.4 Інтернет послуги 2240
3600,00 (три тисячі шістсот грн 00 
коп)

серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

63.11.1Обслуговування програми 
Парус-Прикарпаття

2240
672,00( шістсот сімдесят дві  грн.00 
коп)

серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

95.12.1Технічне обслуговування 
розрахунково касових апаратів

2240 900,00 ( дев'ятсот  грн 00 коп) серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

80.20.1.Послуги охорони 2240
4797,10(чотири тисячі сімсот 
дев'яносто сім грн 10коп)

серпень-грудень

Збільшення 
кошторисних 

призначень, згідно 
довідки

35.30.1   Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води 

2273
94 050,05(дев'яносто чотири грн05 
коп)

травень-грудень
Додаткові 

кошти(відшкодування 
орендарів) 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.08.2015р № 30

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

58.14.1Періодичні видання 2210
4 999,00(чотири тисячі дев'ятсот 
дев'яносто дев'ять грн .00коп

липень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно №15 від 

31.08.2015р

26.60.1 Електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування.

3110
43 065,00(сорок три тисячі шістдесят 
п'ять грн. 00 коп.)

липень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно №15 від 

31.08.2015р
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.08..2015р № 31

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

32.91.1Мітли і щітки 2210 1000,4(одна тисяча грн. 40 коп.) липень-грудень -1000,40грн
31.03.1 Матраци 2210 3200(три тсячі двісті грн. 00коп) серпень-грудень -3200,00грн
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні

2210 9,90 (дев'ять тгрн.90коп.) червень-грудень -9,90грн

27.40.2Лампи та світильники 2210 50 000,00(п'ятдесят тисяч грн  00 коп) вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

25.93.14Цвяхи, оббивні цвяхи, 
креслярські кнопки, скоби та подібні 
вироби

2210 127,05 (сто двадцять сім грн 05коп.) вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

22.23.1Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на 
підлогу, тверді, не пластикові

2210
11063,29(одинадцять тисяч шістдесят 
три грн 29 коп.)

вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

20.52.1Клеї готові та інші готові 
адгезиви, н. в. і. у.

2210
9936,95(дев'ять тисяч дев'ятсот 
тридцять шість грн 95 коп.)

вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

20.30.2Фарби та лаки, інші, та 
пов'язана з ними продукція; барвники 
художні та друкарські чорнила

2210
8902,87(вісім тисяч дев'ятсот дві 
грн.87коп.)

вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

23.42.1Раковини, умивальники, ванни 
та інші санітарно-технічні керамічні 
вироби, н. в. і. у.

2210
235,00(двісті тридцять п'ять грн. 00 
коп.)

вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

32.99.1Канцелярські товари 2210 9,90 дев'ять грн 90коп) вересень-грудень
Збільшення 
кошторисних 
призначень

56.29.1   Послуги щодо забезпечення 
харчуванням за контрактом

2230
27518,75 (двадцять сім тисяч п'ятсот 
вісімнадцять грн 75 коп)

вересень-грудень

зекономлені кошти 
(зміна ціни  
договору в бік 
зменшення)         

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
1600,00 (одна тисяча шістсот грн 00 
коп.)

вересень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень  

65.12.1Послуги страхування 2240
988,62 (дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 
62 коп.)

вересень-грудень

Згідно 
кошторисних 
призначень       
+988,62грн.   

 35.11.1 Енергія електрична (Послуги з 
постачання електроенергії)

2273
79595,00(сімдесят дев'ять тисяч 
п'ятсот дев'яносто п'ять грн 00 коп)

вересень-грудень
Додаткові 

кошти(відшкодування 
орендарів) 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.09.2015р № 32

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні

2210 50000,00(п'ятдесят тисяч грн 00 коп) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

19.20.3Пропан і бутан, скраплені
2210 50000,00(п'ятдесят тисяч грн 00 коп) жовтень-грудень

Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

20.41.3Пральні засоби 2210
5789,00( п'ять тисяч сімсот вісімдесят 
дев'ять грн оо коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

31.09.1Меблі, інші 2210
12400,00 (дванадцять тисяч 
чотириста грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

22.23.1Вироби пластмасові для 
будівництва; лінолеум і покриви на 
підлогу, тверді, не пластикові(ламінат)

2210
4470,10(чотири тисячі чотириста 
сімдесят грн 10 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

20.52.1Клеї готові та інші готові 
адгезиви, н. в. і. у.(клей)

2210
3390,00(три тисячі триста дев'яносто 
грн 00 коп.)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

27.51.2 Праска електрична 
відпарювальна

2210
1631,00(одна тисяча шістсот 
тридцять одна грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

23.42.1Раковини, умивальники, ванни 
та інші санітарно-технічні керамічні 
вироби, н. в. і. у.(змішувач)

2210
1497,00(одна тисяча чотириста 
дев'яносто сім грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

32.99.1Канцелярські товари 2210
27000,00 (двадцять сім тисяч грн 00 
коп.)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

20.20.1Засоби дезінфекційні

2220
99 998,16(дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот дев'яносто вісім грн 16 
коп).)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (шприци та 
системи)

2220
99824,80(дев'яносто дев'ять тисяч 
вісімсот двадцять чотири грн 80 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

20.59.5Реагенти діагностичні або 
лабораторні багатоскладові

2220 100000,00(сто тисяч грн 00 коп) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

22.29.2Шприц пробірка пластикова для 
отримання сироватки крові

2220
99960,00(дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот шістдесят грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

22.19.7 Рукавиці  медичні 2220
101278,65(сто одна тисяча двісті 
сімдесят вісім грн 65 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

20.41.4Пасти, порошки та ін. засоби 
для чищення

2220
99986,80(дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят шість грн 80 
коп.)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 
20.59.1Фотопластинки й фотоплівка, 
плівка для миттевого друку(рентген 
плівка)

2220
99072,70(дев'яносто дев'ять тисяч 
сімдесят дві грн. 70 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

21.20.2Матеріали перев'язувальні 2220
99878,00(дев'яносто дев'ять тисяч 
вісімсот сімдесят вісім грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 
32.50.2 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої(ендопротези)

2220 100 006,95(сто тисяч шість грн 95 коп) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 
32.50.5Кетгут хірургічний стерильний; 
подібні стерильні хірургічні 
перев'язувальні, шовні та стерильні 
адгезивні тканини, використовувані в 
хірургії для закривання ран; (шовний 
матеріал)

2220
99993,94(дев'яносто дев'ять тисяч 
дев'ятсот дев'яносто три грн 94 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№19 від 12.10.15р 

96.01.1Послуги щодо прання та 
хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів

2240
4800,00(чотири тисячі вісімсот грн.00 
коп.)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

18.12.1Послуги щодо друкування, інші, 
н. в. і. у.

2240
988,62 (дев'ятсот вісімдесят вісім грн. 
62 коп.)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 



29.32.9Послуги щодо складання 
частин і приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. 
у.(переобладнення автомобілів для 
роботи на газі)

2240
45600,00(сорок п'ять тисяч шістсот 
грн.00коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№21 від 12.10.15р 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.10.2015р № 33

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

29.31.2Устатковання електричне, інше, 
до моторних транспортних засобів і 
його частини(амортизатори)

2210 3000,00(три тисячі00 коп) жовтень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень

21.20.1Ліки 2220 50000,00(п'ятдесят тисяч грн 00 коп) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№20 від 13.10.15р 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.10.2015р № 34

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

26.20.4Частини та приладдя до 
обчислювальних машин(флешки)

2210
1476,00(одна тисяча чотириста 
сімдесят шість грн 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

58.19.1Продукція друкована ,інша

2210
29970,00(двадцять дев'ять тисяч 
дев'ятсот сімдесят грн. 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

32.99.1Канцелярські товари 2210
1146,45(одна тисяча сто сорок шість 
грн 45 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

32.50.1 Інструменти і прилади медичні, 
хірургічні та стоматологічні (шприци та 
системи)

2220
15 300,00(п'ятнадцять тисяч триста 
грн. 00 коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



95.11.1Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання

2240 3000,00(три тисячі  грн.00 коп.) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

61.10.4 Інтернет послуги 2240 96,00 (дев'ятсото шість грн.00 коп.) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

29.31.2Устатковання електричне, інше, 
до моторних транспортних засобів і 
його частини(газові установки)

2240
38 250,00(тридцять вісім тисяч двісті 
п'ятдесят грн.00коп)

жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№22 від21.10.15р 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.10.2015р № 35

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

20.13.5 Солі інших металів 2220
31534,51 (Тридцять одна тисяча 
п'ятсот тридцять чотири грн. 51 коп.)

листопад-грудень
Перерозподіл 

коштівзгідно довідки 
№23 від 26.10.2015р.

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, 
фосфати і карбонати

2220
4896,96 (Чотири тисячі вісімсот 
дев'яносто шість грн. 96 коп.)

листопад-грудень
Перерозподіл 

коштівзгідно довідки 
№23 від 26.10.2015р.

21.10.2 Лізин, глутамінова кислота та 
їхні солі; солі та гідроксиди амонію 
четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди 
та їхні похідні й солі з цих речовин

2220
5384,02 (П'ять тисяч триста 
вісімдесят чотири грн. 02 коп.)

листопад-грудень
Перерозподіл 

коштівзгідно довідки 
№23 від 26.10.2015р.

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; 
сульфонаміди

2220
8184,51 (Вісім тисяч сто вісімдесят 
чотири грн. 51 коп.)

листопад-грудень
Перерозподіл 

коштівзгідно довідки 
№23 від 26.10.2015р.

32.50.2 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої(кришталики і 
розхідні матеріали)

2220
50000,00 (П'ятдесят тисяч грн. 00 
коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти 

згідно довідки №24 
від 03.11.2015р.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.11.2015р № 37

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



32.50.3Меблі медичні хірургічні, 
сещьфещлочні( ліжко для пацієнтів)

3110
14 000(чотирнадцять тисяч грн 00  
коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

23.42.1Раковини, умивальники, ванни 
та інші санітарно-технічні керамічні 
вироби, н. в. і. у.(змішувач)

2210
1920,00 (Одна тисяча дев'ятсот 
двадцять грн. 00 коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

29.31.2Запчастини для автомобілів 2210
1738,00 (Одна тисяча сімсот 
тридцять вісім грн. 00 коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

20.59.4Засоби змащувальні; присадки; 
речовини антифризні готові        

2210
1445,00(0дна тисяча чотириста сорок 
пять грн 00коп).)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

31.03.1 Матраци 2210
134400,00 (Сто тридцять чотири 
тисячі чотириста грн. 00 коп.) 

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

13.92.1 Білизна постільна
2210

50300,00 (П'ятдесят тисяч триста грн. 
00 коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 
32.50.2 Інструменти та прилади 
терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої

2220
10272,00 (Десять тисяч двісті 
сімдесят дві грн. 00 коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

61.10.4 Інтернет послуги 2240
1040,00 (Одна тисяча сорок грн 00 
коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

71.20.1Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

2240
641,00 (Шістсот сорок одна грн. 00 
коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 

45.20.1Ремонт та технічне 
обслуговування автомобілів

2240
6084,00 (Шість тисяч вісімдесят 
чотири грн. 00 коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№24 від 11.11.15р 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.10.2015р № 36

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

29.31.2Устатковання електричне, інше, 
до моторних транспортних засобів і 
його частини(амортизатори)

2210 3000,00(три тисячі00 коп) жовтень-грудень
Згідно 

кошторисних 
призначень

21.20.1Ліки 2220 50000,00(п'ятдесят тисяч грн 00 коп) жовтень-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 

№20 від 13.10.15р 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.10.2015р № 34

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

26.20.4Частини та приладдя до 
обчислювальних машин

2210
4280,00(чотри тисячі двісті вісімдесят 
грн00 коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

22.23.1Жалюзі

2210
8 847(вісім тисяч вісімсот сорок сім 
грн.. 00 коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

23.11.1Скло 2210 450,00(чотириста пятдесят грнкоп) листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та 
паперова продукція

2210 5000,00(п'ять тисяч  грн. 00 коп) листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

26.70.2Прилади оптичні, інші, та їхні 
частини(запчастини для УЗД)

2210
49350,00(сорок девять тисяч триста 
пятдесят грн.00коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

31.03.1 Матраци 2210 102 000,00 (сто дві тисячі грн.00 коп) листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

56.29.1   Послуги щодо забезпечення 
харчуванням за контрактом

2230
27518,75 (двадцять сім тисяч п'ятсот 
вісімнадцять грн 75 коп)

вересень-грудень

зекономлені кошти 
(зміна ціни  
договору в бік 
зменшення)         

20.14.7Спирт етиловий 2220
8461(вісім тисяч чотириста шістдесят 
одна грн.00коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

26.51.5 Прилади для контролювання 
інших фізичних характеристик

2220
41096,60(сорок одна тисяча 
девяносто шість грн. 60 коп)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

20.11.1Гази промислові 2220 50 000,00(пятдесят тисяч грн 00 коп) листопад-грудень
перерозподіл 
коштів

33.14.1 Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання

2240
9330,00(девять тисяч триста 
тридцять грн.00 кп)

листопад-грудень
згідно 

кошторисних 
призначень

95.11.1Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання

2240
5 568,00(пять тисяч пятсот шістдесят 
вісім грн00 коп.)

листопад-грудень
Додаткові кошти, 
згідно довідки 
№25 від02.12.15р 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.12.2015р № 38

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)



Зміни до додатоку до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель
         на 2015 рік

Обласна клінічна лікарня, код ЄДРПОУ 01993150 

Предмет закупівлі

Код КЕК
В (для 
бюджет

них 
коштів)

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процед

ура 
закупів

лі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

28.29.6Устаткування лабораторне, з 
елнктричним чи неелечним 
нагріванням, для обробляння 
матеріалів зміненням температури, 
н.в.і.у( термостати, центрефуга)

3110
123000,00 (сто двадцять три тисячі 
грн,00 коп)

     грудень

26.70.2Прилади оптичні, інші, та їхні 
частини(мікроскопи для лабораторії)

3110 108000(сто вісім тисяч грн.. 00 коп)      грудень

26.51.5 Прилади для контролювання 
інших фізичних характеристик(монітор 
пацієнта)

3110
199 000(сто девяностодевять тисяч 
грн 00 коп)

     грудень

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.12.2015р № 45

Голова комітету з конкурсних торгів  Кравець Л.М.

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


