
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства  
економічного розвитку 
і торгівлі  України 
15.09.2014р. № 1106 

 
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (на очікувані обсяги)/ 

річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЄДРПОУ 02146682 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

                                                                        
Станом на 15.12.2014р. 

 
 
 
 

Предмет закупівлі 

 
Код  

КЕКВ 
(для   

бюджет
них 

коштів) 

 
 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

 
 
 

Процедура 
закупівлі 

 
Орієнтовний  

початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
56.29.2 - Послуги їдалень  
(56.59.20-00.00 – Послуги їдалень) 

2230 3292623,00 грн. (три млн. двісті 
дев’яносто дві тис. шістсот двадцять три 
грн. 00 коп. ) без ПДВ.  

Відкриті 
торги 

Грудень 2014 року  

49.39.1 -  послуги міжміського та 
спеціального пасажирського 
наземного транспорту за розкладом 
(49.39.13-00.00 - Послуги щодо 
перевезення пасажирів спеціальним 
дорожнім транспортом за розкладом, 
інші) 

2240 516207,36 грн. (п’ятсот шістнадцять тис. 
двісті сім грн. 36 коп.) ПДВ в т.ч. 86034,56 
грн.  
 

Відкриті 
торги 

Грудень 2014 року  

Лот 1 - 49.39.13-00.00 - Послуги щодо 
перевезення пасажирів спеціальним 
дорожнім транспортом за розкладом, 
інші 

2240 277569,60 грн. (двісті сімдесят сім тис.  
п’ятсот шістдесят дев’ять грн.60 коп.) в т.ч. 
ПДВ 46261,60 грн. 

   



Лот 2 - 49.39.13-00.00 - Послуги щодо 
перевезення пасажирів спеціальним 
дорожнім транспортом за розкладом, 
інші 

2240 198264,00 грн. (сто девяносто вісім тис. 
двісті шістдесят чотири грн.) в т.ч. ПДВ 
33044,00 грн. 

   

Лот 3 - 49.39.13-00.00 - Послуги щодо 
перевезення пасажирів спеціальним 
дорожнім транспортом за розкладом, 
інші 

2240 40373,76 грн. (сорок тис. триста сімдесят 
три грн. 76 коп.) в т.ч. ПДВ 6728,96 грн. 

   

35.30.1 - Пара та гаряча вода; 
постачання пари та гарячої води 
(35.30.12-00.00 - Постачання пари та 
гарячої води трубопроводами) 

2271 8514303,07 грн. (вісім млн. п’ятсот 
чотирнадцять тис. триста три грн. 07 
коп.) ПДВ в т.ч. 1419050,51 грн. у т. ч.: 
державні кошти – 8414302,49 грн. (вісім 
млн. чотириста чотирнадцять тисяч триста 
дві грн. 49 коп.); кошти орендарів – 
100000,58 грн.(сто тисяч грн. 58 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Грудень 2014 року  

36.00.2 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами 
(36.00.20-00.00 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами) 

2272 214689,00  грн. (двісті чотирнадцять тис.  
шістсот вісімдесят дев’ять грн. 00 коп.) 
ПДВ в т.ч. 35781,50 грн.  
 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Грудень 2014 року  

Лот 1 - 36.00.20-00.00 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами 

2272 173073,00 грн. (сто сімдесят три тис. 
сімдесят три грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 
28845,50 грн. 

   

Лот 2 - 36.00.20-00.00 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами 

2272 21512,00 грн. (двадцять одна тис. п’ятсот 
дванадцять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 3585,33 
грн. 

   

Лот 3 - 36.00.20-00.00 - Обробляння та 
розподіляння води трубопроводами 

2272 20104,00 грн. (двадцять тис. сто чотири грн. 
00 коп.) в т.ч. ПДВ 3350,67 грн. 

   

37.00.1 - Послуги каналізаційні 
(37.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод) 

2272 364272,00 грн. (триста шістдесят чотири 
тис. двісті сімдесят дві грн. 00 коп.) ПДВ 
в т.ч. 60712,00 грн.  

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Грудень 2014 року  

Лот 1- 37.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод 
 

2272 337917,00 грн. (триста тридцять сім тис. 
дев’ятсот сімнадцять грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ 56319,50 грн. 

   



Лот 2- 37.00.11-00.00 - Видаляння та 
обробляння стічних вод 
 

2272 26355,00 грн. (двадцять шість тис. триста 
п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 
4392,50 грн. 

   

35.11.1 - Енергія електрична  
(35.11.10-00.00 - Енергія електрична) 

2273 1704497,63 грн. (один млн. сімсот чотири 
тис. чотириста дев’яносто сім грн. 63 
коп.) ПДВ в т.ч. 284082,94 грн. у т.ч.: 
державні кошти – 1654497,77 грн. (один 
млн. шістсот п’ятдесят чотири тис. 
чотириста дев’яносто сім грн. 77 коп.); 
кошти орендарів – 49999,86 грн. (сорок 
дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять  
грн. 86 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Грудень 2014 року  

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

2274 3154678,30 грн. (три млн. сто п’ятдесят 
чотири тис. шістсот сімдесят вісім грн. 30 
коп.) ПДВ в т.ч. 1419050,51 грн. в т. ч.:  
державні кошти – 3100567,18 грн. (три млн. 
сто тис. п’ятсот шістдесят сім грн. 18 коп.); 
кошти орендарів – 54111,12 грн. (п’ятдесят 
чотири тис. сто одинадцять грн. 12 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупів 

Грудень 2014 року  

19.20.1 - Брикети, котуни й подібні 
види твердого палива   
(19.20.13-00.00 - Брикети, котуни й 
подібні види твердого палива, 
одержані з торфу) 

2275 322000,00 грн. (триста двадцять дві тис. 
грн. 00 коп.) ПДВ в т.ч. 53666,70 грн.  
 

Відкриті 
торги 

Грудень 2014 року  

 
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.12.2014 року № 15 
 
Голова комітету з конкурсних торгів Г.А.  Нестерович                _______________ 
 (ініціали та прізвище)                           (підпис)     
М.П.            
 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                                                                       І.Ф. Волощук                     _______________                  
                                                                                                                                                                         (ініціали та прізвище)                          (підпис)     


