
 
 

Р І Ч Н И Й   П Л А Н  З А К У П І В Е Л Ь 
на 2012 рік   

(зі змінами до річного плану затвердженого рішенням тендерного 
комітету від 11.01.2012 р. №9/1) 

 
по Комунальному закладу  «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда»  

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36421504)  
 
 
 
 
 

Предмет 
закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюдже
тних 

коштів
) 

Джерело 
фінансува

ння 

Очікувана 
вартість 
пердмета 
купівлі 

Процеду
ра 

зкупівлі 

Орієнтов
ний 

початок 
проведен

ня 
процеду

ри 
закупівлі 

Підрозділ(и) (особи(и)), 
яких планується 

залучити до підготовки 
документації конкурсних 
торгів (запиту цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації) 

Примітка  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Продукти 
нафтопере
роблення 

рідкі 

1131 Місцеви
й 
бюджет 

198 960,00 
грн. (сто 

дев’яносто 
вісім тисяч 
дев’ятсот 
шістдесят 
гривень) в 
тому числі 

ПДВ 
33160,00 

грн. 
(тридцять 
три тисячі 

сто 
шістдесят  
гривень) 

Запит 
цінових 
пропоз
ицій 

Листоп
ад  
2011 р.  

Голова комітету з 
конкурсних торгів – 
заступник головного 
лікар з медичної 
частини Чавикіна 
О.Є  
Заступник голови 
комітету з 
конкурсних торгів – 
лікар-нервопатолог  
віділення 
профілактики 
Рибальченко О.М.; 
Секретар комітету з 
конкурсних торгів – 
головний бухгалтер 
Кулясова Т.Л. 
Члени комітету з 
конкурсних торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник головного 
лікаря з економічних 
питань Пивоварчук 
Ю.Ю.  
начальник планово-
економічного 
відділу Цатурян Р.О.  

23.20.1  
Процедура 
запиту 
цінових 

пропозицій 
застосовуєтьс

я  згідно 
пункту 1 
статті 35 
закону 

України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
оскільки 
замовник 
здійснює 
закупівлю 
товару, для 
якого існує 
постійно 

діючий ринок 
та його 

вартість не 
перевищує 
200 тисяч 
гривень. 



Препарати 
лікарські 

1132 Місцеви
й 
бюджет 

47 336,00 
грн. (сорок  
сім тисяч 
триста 

тридцять 
шість 

гривень) Без 
ПДВ. 

Запит 
цінових 
пропоз
ицій 

Сер 
пень   
2012 р.  

Голова комітету з 
конкурсних торгів – 
заступник головного 
лікар з медичної 
частини Чавикіна 
О.Є  
Заступник голови 
комітету з 
конкурсних торгів – 
лікар-нервопатолог  
віділення 
профілактики 
Рибальченко О.М.; 
Секретар комітету з 
конкурсних торгів – 
головний бухгалтер 
Кулясова Т.Л. 
Члени комітету з 
конкурсних торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник головного 
лікаря з економічних 
питань Пивоварчук 
Ю.Ю.  
начальник планово-
економічного 
відділу Цатурян Р.О. 

23.20.1  
Процедура 
запиту 
цінових 

пропозицій 
застосовуєтьс

я  згідно 
пункту 1 
статті 35 
закону 

України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
оскільки 
замовник 
здійснює 
закупівлю 
товару, для 
якого існує 
постійно 

діючий ринок 
та його 

вартість не 
перевищує 
200 тисяч 
гривень. 

Послуги з 
постачанн
я водяної 
пари і 
гарячої 
води 

(включно 
з 

холодоаге
нтами)  

1161  Місцеви
й 

бюджет 

 920 286,80г
рн.(дев’ятсо
т двадцять 
тисяч двісті 
вісімдесят 

шість 
гривень 

вісімдесят 
копійок) в 
тому числі 

ПДВ 
153 381,13 
грн. (сто 
п’ятдесят 
три тисячі 
триста 

вісімдесят 
одна  гривна 
тринадцять 
копійок,)  

Закупів
ля в 

одного 
учасни

ка 

Листоп
ад 

2011р. 

Голова комітету з 
конкурсних торгів – 
заступник головного 
лікар з медичної 
частини Чавикіна 
О.Є  
Заступник голови 
комітету з 
конкурсних торгів – 
лікар-нервопатолог  
віділення 
профілактики 
Рибальченко О.М.; 
Секретар комітету з 
конкурсних торгів – 
головний бухгалтер 
Кулясова Т.Л. 
Члени комітету з 
конкурсних торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник головного 
лікаря з економічних 
питань Пивоварчук 
Ю.Ю.  

40.30.1 
Процедура 
закупівлі в 
одного 
учасника 
застосовуєтьс
я згідно 
частини 2 п. 2 
ст.39 закону 
України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
«відсутності 
конкуренції 
(у тому числі 
з технічних 
причин) на 
товари 
роботи чи 
послуги, які 
можуть бути 
поставлені, 
виконані чи 
надані тільки 



начальник планово-
економічного 
відділу Цатурян Р.О. 

певним 
постачальник
ом 
(виконавцем) 
за відсутності 
при цьому 
альтернативи
» 

Електричн
а енергія   

1163 Місцеви
й 
бюджет 

206 505,00  
грн. (двісті 
сімдесят сім  

тисяч 
чотириста 
три гривні)в 
тому числі 

ПДВ 
34 417,50 

грн. 
(тридцять 
чотири  
тисяч 

чотириста 
сімнадцять 

гривні 
п’ятдесят    
копійок) 

Закупів
ля в 

одного 
учасни

ка 

Листоп
ад 
2011р. 

Голова комітету з 
конкурсних торгів – 
заступник головного 
лікар з медичної 
частини Чавикіна 
О.Є  
Заступник голови 
комітету з 
конкурсних торгів – 
лікар-нервопатолог  
віділення 
профілактики 
Рибальченко О.М.; 
Секретар комітету з 
конкурсних торгів – 
головний бухгалтер 
Кулясова Т.Л. 
Члени комітету з 
конкурсних торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник головного 
лікаря з економічних 
питань Пивоварчук 
Ю.Ю.  
начальник планово-
економічного 
відділу Цатурян Р.О. 

40.10.1  
Процедура 
закупівлі в 
одного 
учасника 
застосовуєтьс
я згідно 
частини 2 п. 2 
ст.39 закону 
України «Про 
здійснення 
державних 
закупівель» 
«відсутності 
конкуренції 
(у тому числі 
з технічних 
причин) на 
товари 
роботи чи 
послуги, які 
можуть бути 
поставлені, 
виконані чи 
надані тільки 
певним 
постачальник
ом 
(виконавцем) 
за відсутності 
при цьому 
альтернативи
» 

Газ 
природни

й 

1164 Місцеви
й 
бюджет 

191520,00 
грн. (сто 

дев’яносто 
одна тисяча 

п’ятсот 
двадцять  
гривень) в 
тому числі 

ПДВ 
31920,00 

грн. 
(тридцять 

Закупів
ля в 

одного 
учасни

ка 

Січень 
2012 р. 

Голова комітету з 
конкурсних торгів – 
заступник головного 
лікар з медичної 
частини Чавикіна 
О.Є  
Заступник голови 
комітету з 
конкурсних торгів – 
лікар-нервопатолог  
віділення 
профілактики 

11.10.2  
Процедура 
закупівлі в 
одного 
учасника 
застосовуєтьс
я згідно 
частини 2 п. 2 
ст.39 закону 
України «Про 
здійснення 
державних 



одна тисяча 
дев’ятсот 
двадцять 
грн.) 

Рибальченко О.М.; 
Секретар комітету з 
конкурсних торгів – 
головний бухгалтер 
Кулясова Т.Л. 
Члени комітету з 
конкурсних торгів: 
юрисконсульт 
Кахнова А.В.; 
заступник головного 
лікаря з економічних 
питань Пивоварчук 
Ю.Ю.  
начальник планово-
економічного 
відділу Цатурян 
Р.О..      

закупівель» 
«відсутності 
конкуренції 
(у тому числі 
з технічних 
причин) на 
товари 
роботи чи 
послуги, які 
можуть бути 
поставлені, 
виконані чи 
надані тільки 
певним 
постачальник
ом 
(виконавцем) 
за відсутності 
при цьому 
альтернативи
» 

 
 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _15.08.2012р. № 11 

 
Голова комітету з конкурсних торгів            Чавикіна О.Є.         ________________  М.П 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів         Кулясова Т.Л.          ________________    
 


