
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуга з постачання теплової енергії для І 
та ІІ групи споживачів. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
09320000–8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 5745186,38 грн. (п'ять мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч сто 
вісімдесят шість гривень 38 копійок). 

7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017 року. 

9. Примітки – процедура закупівлі проводиться на 2018 рік на очікувану вартість. 

__________ 
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.2017р. №169. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                           (підпис)                                    (ініціали та прізвище) 
                       М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                                  (підпис)                                         (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Послуга з виробництва пару. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
09320000–8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 929670,48 грн. (дев'ятсот двадцять дев'ять тисяч шістсот 
сімдесят гривень 48 копійок). 

7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017 року. 

9. Примітки – процедура закупівлі проводиться на 2018 рік на очікувану вартість. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від _21.12.2017р. №169. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Централізоване водопостачання. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
65110000–7 Розподіл води. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 313613,93 грн. (триста тринадцять тисяч шістсот тринадцять 
гривень 93 копійки). 

7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017 року. 

9. Примітки – процедура закупівлі проводиться на 2018 рік на очікувану вартість. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.2017р. №169. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Централізоване водовідведення. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
90430000–0 Послуги з відведення стічних вод. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 375882,00 грн. (триста сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят 
дві гривні 09 копійок). 

7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017 року. 

9. Примітки – прцедура закупівлі проводиться на 2018 рік на очікувану вартість. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.2017р. №169. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Постачання електроенергії. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
09310000–5 Електрична енергія. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 2113283,39 грн. (два мільйони сто тринадцять тисяч двісті 
вісімдесят три  гривні 39 копійок). 

7. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – грудень 2017 року. 

9. Примітки – процедура закупівлі проводиться на 2018 рік на очікувану вартість. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від _21.12.2017р. №169. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі –  Амоксицилін тригідрат/ клавуланат калію; 
Ампіцилін; Бензилпеніциліну натрієва сіль; Цефазолін;  Цефтріаксон; Піперациліну 
натрій і тазобактаму натрій; Цефотаксим; Цефтазидим; Іміпенем, циластатин натрію; 
Меропенем; Цефепім; Гентаміцин; Ванкоміцин. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
33600000 – 6 Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 310000,00 грн. (триста десять тисяч гривень 00 копійок). 

7. Процедура закупівлі – відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень 2018 року. 

9. Примітки – ––––––––. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 19.01.2018р. №13. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева 

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Глюкоза; Парацетамол; Метронідазол; 
Маніт; Натрію хлорид; Натрію гідрокарбонат; Декстран, натрію хлорид;  Сорбітол у 
комбінації з натрію лактатом та/або електролітами; Натрію хлорид, кальцію хлорид, 
калію хлорид; Флуконазол; Вода для ін'єкцій. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
33600000 – 6 Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 335300,00 грн. (триста тридцять п'ять тисяч триста гривень 00 
копійок). 

7. Процедура закупівлі – відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – січень 2018 року. 

9. Примітки – ––––––––. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 23.01.2018р. №18. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева  

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11


 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України  
22.03.2016  № 490 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника* – Комунальна установа «Житомирська обласна дитяча 
клінічна лікарня» Житомирської обласної ради. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника* – 02774119. 

3. Конкретна назва предмета закупівлі – Метамізолу натрію; Ацикловір; 
Транексамова кислота; Дифенгідрамін; Дексаметазон; Дротаверин; Кальцію глюконат; 
Кофеїн–бензоат натрію; Калію хлорид; Магнію сульфат; Ондансетрон; Преднізолон;  
Прокаїн; Лоратадин; Флютиказону пропіонат; Теофілін. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) – 
33600000 – 6 Фармацевтична продукція. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) – 2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі – 119000,00 грн. (сто дев'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок). 

7. Процедура закупівлі – відкриті торги. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – лютий 2018 року. 

9. Примітки – ––––––––. 

__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 05.02.2018р. №27. 
 
 
 
Голова тендерного комітету ______________________________ Л.О. Міщенко 
                                                                                (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
                                        М.П. 
Секретар тендерного комітету ____________________________ І.О. Суздальцева 

                                                                                                        (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11

