
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
економічного розвитку  
і торгівлі України  
15.09.2014  № 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2015 рік  

_Архівний відділ Новокаховської міської ради 37171311  
(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 
- - - - - - 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015р. № 1. 

Голова комітету з конкурсних 
торгів 

________________  
(підпис) 

__Л.Ф.Сироїжко_____  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  
Секретар комітету з конкурсних 
торгів 

________________  
(підпис) 

__С.М.Мельник_____  
(ініціали та прізвище) 

 
 
 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

              Наказ Міністерства  
              економічного розвитку  
              і торгівлі України  
             15.09.2014  № 1106 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  

за тимчасовим кошторисом на  І квартал 2015 року 

__Архвний відділ Новокаховської міської ради 37171311_________  
(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 
61.10.1                   

послуги стаціонарного 
телефонного зв’язку 

2240 

 

299,99грн. 
(двісті 

дев’яносто 
дев’ять грн. 99 

коп.) 

- -  

61.10.4                  
послуги зв’язку 

Інтернетом 

2240 

 

150,01грн. (сто 
п’ятдесят грн. 

01 коп.) 

- -  

65.12.4                  
послуги щодо 
страхування 

приміщення будівлі 

2240 

 

2057,00грн.  
(дві тисячі 

п’ятдесят сім 
грн. 00 коп.) 

- -  

80.20.1                  
послуги систем безпеки: 

охорона будівлі 

2240 

 

24745,00грн. 
(двадцять 

чотири тисячі 
сімсот сорок 
п’ять  грн. 00 

коп.) 

- -  

84.25.1            
обслуговування 

пожежної сигналізації 

2240 

 

210,00грн. 
Двісті десять 
грн. 00 коп.) 

- -  

84.25.1    
обслуговування 

пожежного 
спостереження 

2240 

 

690,00 (шістсот 
дев’яносто грн. 

00 коп.) 

- -  

38.11.2                
послуги з видалення 

твердих відходів 

2240 

 

82,00грн. 
(вісімдесят дві 

грн.00 коп.) 

- -  

35.30.1           
постачання пари і 

гарячої води 

2271 15274,00грн. 
(п'ятнадцять 
тисяч двісті 

- -  



сімдесят чотири 
грн. 00 коп.) 

36.00.1                  
послуги щодо 

постачання води 

2272 602,00грн. 
(шістсот дві 
грн.. 00 коп.) 

- -  

35.11.1            
електрична енергія 

2273 1409,00грн. 
(одна тисяча 

чотириста 
дев’ять  грн.. 00 

коп.) 

- -  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015р.  №  1 . 

Голова комітету з конкурсних 
торгів 

________________  
(підпис) 

_Л.Ф.Сироїжко________________  
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  
Секретар комітету з 
конкурсних торгів 

________________  
(підпис) 

__С.М.Мельник_____  
(ініціали та прізвище) 

 


