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

                                           РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на  2016 рік 
 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЄДРПОУ 24752466 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

  
 

 
 
 

Предмет закупівлі 

Код  
КЕКВ 
(для   

бюджетн
их 

коштів) 

 
 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

 
 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
ДК 016-2010 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  
(06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані)  
0212015 
(09123000-7- Природний газ) (Газ 
природний) 

2274 807362,02 грн. (Вісімсот сім тисяч триста шістдесят дві грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ  134560,33 грн. (Сто тридцять чотири тисячі п’ятсот 
шістдесят грн. 33 коп.) 

Відкриті торги Січень 2016 року  

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 року №1 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                         _______________          О. А. Іщенко                           
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище)                                 
                                                                                                                   М.П.          
 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                               ________________                                                                  А. В. Назаревич                             
                                                                                                                                                 (підпис)                                                                        (ініціали та прізвище)                              



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

ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на  2016 рік 
 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЄДРПОУ 24752466 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

                  
 

 
 
 

Предмет закупівлі 

Код  
КЕКВ 
(для   

бюджетн
их 

коштів) 

 
 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

 
 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
ДК 016-2010 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  
0212015 
(06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані) (09123000-7- 
Природний газ) (Газ природний) 

2274 
807362,02 грн. (Вісімсот сім тисяч триста шістдесят дві грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ  134560,33 грн. (Сто тридцять чотири тисячі п’ятсот 
шістдесят грн. 33 коп.) 

Відкриті торги Січень 2016 
року 

 

ДК 016-2010 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  
0212015 
 (06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або 
в газоподібному стані) (09123000-7- 
Природний газ) (Газ природний) 

2274 
411771,60 грн. (Чотириста одинадцять тисяч сімсот сімдесят одна 
гривня 60 коп.) у т. ч. ПДВ 68628,60 грн. (Шістдесят вісім тисяч 
шістсот двадцять вісім грн. 60 коп.) 

Переговорна 
процедура 
закупівель 

Лютий 2016 
року 

Застосовується 
переговорна 
процедура закупівель 
на час проведення 
відкритих торгів на І 
квартал 2016 року 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.02.2016 року №4 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                         _______________          О. А. Іщенко                           
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище)                                 
                                                                                                                   М.П.          
 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                               ________________                                                                  А. В. Назаревич                             
                                                                                                                                                 (підпис)                                                                        (ініціали та прізвище)                              
 



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

ВНЕСЕННЯ ЗМІН В  РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на  2016 рік 
 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №6 НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЄДРПОУ 24752466 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

                  
 

 
 
 

Предмет закупівлі 

Код  
КЕКВ 
(для   

бюджетн
их 

коштів) 

 
 
 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

 
 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
ДК016-2010 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  
(06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані)  
0212015 
(09123000-7- Природний газ) (Газ 
природний) 

2274 
807362,02 грн. (Вісімсот сім тисяч триста шістдесят дві грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ  134560,33 грн. (Сто тридцять чотири тисячі п’ятсот 
шістдесят грн. 33 коп.) 

Відкриті торги Січень 2016 
року 

 

ДК016-2010 
06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  
(06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані)  
0212015 
 (09123000-7- Природний газ) (Газ 
природний) 

2274 
411771,60 грн. (Чотириста одинадцять тисяч сімсот сімдесят одна грн 
60 коп.), у т.ч. ПДВ 68628,60 грн. (Шістдесят вісім тисяч шістсот 
двадцять вісім грн. 60 коп. 

Переговорна 
процедура 
закупівель 

Лютий 2016 
року 

 
Застосовується 
переговорна 
процедура закупівель 
на час проведення 
відкритих торгів на І 
квартал 2016 року 

ДК016-2010 
56.29.2 - Послуги їдалень (56.59.20-00.00 – 
Послуги їдалень)  
0212015 
 (15894210-6 Шкільне харчування) (Послуги 
їдалень) 
 

2230 154216,00 (Сто п’ятдесят чотири тисячі двісті шістнадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ. Відкриті торги Березень 2016 

року 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.02.2016 року №5 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                                         _______________          О. А. Іщенко                           
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                       (ініціали та прізвище)                                 
                                                                                                                   М.П.          
 
Секретар  комітету з конкурсних торгів                               ________________                                                                  А. В. Назаревич                             
                                                                                                                                                 (підпис)                                                                        (ініціали та прізвище)                              
 
 


