
Затверджено Наказ Міністерство економіки України
27.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України )
27.12.2011 № 428

Річний план закупівель зі змінами
на 2014 рік

Квартирно - експлуатаційний відділ м. Миколаїв
(повне найменування замовника)

Предмет закупівлі Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

2273 Грудень 2013року економіст Роік В.К.

2274 Грудень 2013року

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 08029523

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Джерело 
фінансуванн

я

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується 

залучити до підготовки 
документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації)

 Енергія  електрична 
(активна, реактивна)  
35.11.1

Державний 
бюджет

26213300,00 грн. Двадцять 
шість мільйонів двісті 
тринадцять тисяч триста  
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
4368883,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Газ природний   
скраплений або в 
газоподібному стані 
06.20.1

Державний 
бюджет

14375000,00грн.Чотирнадцят
ь мільйонів триста сімдесят 
п’ять тисяч грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 2395833,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

начальник паливної 
групи Гребнєва Л.М.



2272 Грудень 2013року економіст Роік В.К.

2272 Грудень 2013року економіст Роік В.К.

2271 Грудень 2013року

2275 Відкриті торги Червень 2014 року економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги Червень 2014 року економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги Червень 2014 року економіст Юрченко Н.І.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.06.2014 р. № 12

Голова комітету з конкурсних торгів                          Гребнєва Л.М.                    ___________________________
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                      Юрченко Н.І.  _______________________________

 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами  
36.00.2

Державний 
бюджет

523382,74 грн. Пятсот 
двадцять три тисячі триста 
вісімдесят дві грн. 74 коп. в 
т.ч. ПДВ 87230,46 грн.

Закупівля в 
одного учасника

 Послуги 
каналізаційні  37.00.1

Державний 
бюджет

639930,62 грн. Шістсот 
тридцять дев’ять тисяч 
дев’ятсот тридцять грн. 62 
коп. в т. ч. ПДВ 106655,10 
грн.

Закупівля в 
одного учасника

Пара та гаряча вода; 
постачання пари та 
гарячої води 35.30.1

Державний 
бюджет

6336090,60 грн. Шість 
мільйонів триста тридцять 
шість тисяч дев’яносто грн. 
60 коп. в т. ч. ПДВ 
1056015,10 грн. 

Закупівля в 
одного учасника

начальник паливної 
групи Гребнєва Л.М.

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АС (6-
13))

Державний 
бюджет

2200000,00 грн. Два 
мільйони двісті тисяч грн. 00 
коп. в т. ч. ПДВ 366666,67 
грн.

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АКО 
(25-100))

Державний 
бюджет

1800000 грн. Один мільйон 
вісімсот тисяч грн. 00 коп. в 
т. ч. ПДВ 300000,00 грн.

Паливо рідиннета газ; 
оливи мастильні 
19.20.2

Державний 
бюджет

600000,00 грн. Шістсот 
тисяч грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
100000,00 грн.



Затверджено Наказ Міністерство економіки України
27.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України )
27.12.2011 № 428

Річний план закупівель зі змінами
на 2014 рік

Квартирно - експлуатаційний відділ м. Миколаїв
(повне найменування замовника)

Предмет закупівлі Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

2273 економіст Роік В.К.

2274

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 08029523

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів)

Джерело 
фінансуванн

я

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких 
планується залучити до 
підготовки документації 

конкурсних торгів (запиту 
цінових пропозицій, 

кваліфікаційної документації)

 Енергія  
електрична 
(активна, 
реактивна)  35.11.1

Державний 
бюджет

26213300,00 грн. 
Двадцять шість 
мільйонів двісті 
тринадцять тисяч 
триста  грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 4368883,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

Газ природний   
скраплений або в 
газоподібному 
стані 06.20.1

Державний 
бюджет

14375000,00грн.Чотирн
адцять мільйонів 
триста сімдесят п’ять 
тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 2395833,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної групи 
Гребнєва Л.М.



2272 економіст Роік В.К.

2272 економіст Роік В.К.

2271

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

2210 головний інженер Конюхов Д.В.

 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами  
36.00.2

Державний 
бюджет

523382,74 грн. Пятсот 
двадцять три тисячі 
триста вісімдесят дві 
грн. 74 коп. в т.ч. ПДВ 
87230,46 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

 Послуги 
каналізаційні  
37.00.1

Державний 
бюджет

639930,62 грн. Шістсот 
тридцять дев’ять тисяч 
дев’ятсот тридцять грн. 
62 коп. в т. ч. ПДВ 
106655,10 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

Пара та гаряча 
вода; постачання 
пари та гарячої 
води 35.30.1

Державний 
бюджет

6336090,60 грн. Шість 
мільйонів триста 
тридцять шість тисяч 
дев’яносто грн. 60 коп. 
в т. ч. ПДВ 1056015,10 
грн. 

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної групи 
Гребнєва Л.М.

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АС 
(6-13))

Державний 
бюджет

2200000,00 грн. Два 
мільйони двісті тисяч 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
366666,67 грн.

Червень 2014 
року

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АКО 
(25-100))

Державний 
бюджет

1800000 грн. Один 
мільйон вісімсот тисяч 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
300000,00 грн.

Червень 2014 
року

Паливо рідиннета 
газ; оливи 
мастильні 19.20.2

Державний 
бюджет

600000,00 грн. Шістсот 
тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 100000,00 грн.

Червень 2014 
року

Вироби 
пластмасові для 
будівництва; 
лінолеум і покриви 
на підлогу, тверді, 
не пластикові 
22.23.1

Державний 
бюджет

205000,00 грн.Двісті 
п’ять тисяч грн.00 коп. 
в т.ч. ПДВ 34166,67 
грн.

Запит цінових 
пропозицій

Липень 2014 
року



2210 інженер Атлас Н.П.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.08.2014 р. № 21

Голова комітету з конкурсних торгів                     Гребнєва Л.М.             ___________________________
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                   Юрченко Н.І.  _______________________________

Вироби мінеральні 
неметалеві, інші н. 
в. і.у.  23.99.1

Державний 
бюджет

262000,00 грн. Двісті 
шістдесят дві тисячі 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
43666,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Серпень 2014 
року



Затверджено Наказ Міністерство економіки України
27.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України )
27.12.2011 № 428

Річний план закупівель зі змінами
на 2014 рік

Квартирно - експлуатаційний відділ м. Миколаїв
(повне найменування замовника)

Предмет закупівлі Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

2273 економіст Роік В.К.

2274

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 08029523

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів)

Джерело 
фінансуванн

я

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких 
планується залучити до 
підготовки документації 

конкурсних торгів (запиту 
цінових пропозицій, 

кваліфікаційної документації)

 Енергія  
електрична 
(активна, 
реактивна)  35.11.1

Державний 
бюджет

26213300,00 грн. 
Двадцять шість 
мільйонів двісті 
тринадцять тисяч 
триста  грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 4368883,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

Газ природний   
скраплений або в 
газоподібному 
стані 06.20.1

Державний 
бюджет

14375000,00грн.Чотирн
адцять мільйонів 
триста сімдесят п’ять 
тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 2395833,33 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної групи 
Гребнєва Л.М.



2272 економіст Роік В.К.

2272 економіст Роік В.К.

2271

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

2275 Відкриті торги економіст Юрченко Н.І.

 Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами  
36.00.2

Державний 
бюджет

523382,74 грн. Пятсот 
двадцять три тисячі 
триста вісімдесят дві 
грн. 74 коп. в т.ч. ПДВ 
87230,46 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

 Послуги 
каналізаційні  
37.00.1

Державний 
бюджет

639930,62 грн. Шістсот 
тридцять дев’ять тисяч 
дев’ятсот тридцять грн. 
62 коп. в т. ч. ПДВ 
106655,10 грн.

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

Пара та гаряча 
вода; постачання 
пари та гарячої 
води 35.30.1

Державний 
бюджет

6336090,60 грн. Шість 
мільйонів триста 
тридцять шість тисяч 
дев’яносто грн. 60 коп. 
в т. ч. ПДВ 1056015,10 
грн. 

Закупівля в 
одного учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної групи 
Гребнєва Л.М.

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АС 
(6-13))

Державний 
бюджет

2200000,00 грн. Два 
мільйони двісті тисяч 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
366666,67 грн.

Червень 2014 
року

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АКО 
(25-100))

Державний 
бюджет

1800000 грн. Один 
мільйон вісімсот тисяч 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
300000,00 грн.

Червень 2014 
року

Паливо рідиннета 
газ; оливи 
мастильні 19.20.2

Державний 
бюджет

600000,00 грн. Шістсот 
тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 100000,00 грн.

Червень 2014 
року



2210 головний інженер Конюхов Д.В.

2210 інженер Атлас Н.П.

2273 економіст Роік В.К.

2210 головний інженер Конюхов Д.В.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.08.2014 р. № 28

Голова комітету з конкурсних торгів                     Гребнєва Л.М.             ___________________________
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                   Юрченко Н.І.  _______________________________

Вироби 
пластмасові для 
будівництва; 
лінолеум і покриви 
на підлогу, тверді, 
не пластикові 
22.23.1

Державний 
бюджет

205000,00 грн.Двісті 
п’ять тисяч грн.00 коп. 
в т.ч. ПДВ 34166,67 
грн.

Запит цінових 
пропозицій

Липень 2014 
року

відмінено через подання до 
участі в торгах менше двох 
пропозицій конкурсних торгів

Вироби мінеральні 
неметалеві, інші н. 
в. і.у.  23.99.1

Державний 
бюджет

262000,00 грн. Двісті 
шістдесят дві тисячі 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
43666,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Серпень 2014 
року

 Енергія  
електрична 
(активна, 
реактивна)  35.11.1

Державний 
бюджет

5800000,00 грн. П’ять 
мільйонів вісімсот 
тисяч   грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 966666,67 грн.

Переговорна 
процедура

Серпень 
2014року

Вироби 
пластмасові для 
будівництва; 
лінолеум і покриви 
на підлогу, тверді, 
не пластикові 
22.23.1

Державний 
бюджет

205000,00 грн.Двісті 
п’ять тисяч грн.00 коп. 
в т.ч. ПДВ 34166,67 
грн.

Запит цінових 
пропозицій

Серпень 
2014року



Затверджено Наказ Міністерство економіки України
27.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України )
27.12.2011 № 428

Річний план закупівель зі змінами
на 2014 рік

Квартирно - експлуатаційний відділ м. Миколаїв
(повне найменування замовника)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

2273 економіст Роік В.К.

2274

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 08029523

Предмет 
закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетни
х коштів)

Джерело 
фінансування

Очікувана вартість предмета 
закупівлі

Процедура 
закупівлі

Орієнтовн
ий 

початок 
проведенн

я 
процедури 
закупівлі

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 

планується залучити 
до підготовки 
документації 

конкурсних торгів 
(запиту цінових 

пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)

 Енергія  
електрична 
(активна, 
реактивна)  
35.11.1

Державний 
бюджет

26213300,00 грн. Двадцять 
шість мільйонів двісті 
тринадцять тисяч триста  грн. 
00 коп. в т. ч. ПДВ 4368883,33 
грн.

Закупівля в 
одного 
учасника

Грудень 
2013року

Газ природний   
скраплений або в 
газоподібному 
стані 06.20.1

Державний 
бюджет

14375000,00грн.Чотирнадцять 
мільйонів триста сімдесят 
п’ять тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 2395833,33 грн.

Закупівля в 
одного 
учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної 
групи Гребнєва Л.М.



2272 економіст Роік В.К.

2272 економіст Роік В.К.

2271

2275 Відкриті торги

2275 Відкриті торги

2275 Відкриті торги

2210

 Обробляння та 
розподіляння 
води 
трубопроводами  
36.00.2

Державний 
бюджет

523382,74 грн. Пятсот 
двадцять три тисячі триста 
вісімдесят дві грн. 74 коп. в т.ч. 
ПДВ 87230,46 грн.

Закупівля в 
одного 
учасника

Грудень 
2013року

 Послуги 
каналізаційні  
37.00.1

Державний 
бюджет

639930,62 грн. Шістсот 
тридцять дев’ять тисяч 
дев’ятсот тридцять грн. 62 коп. 
в т. ч. ПДВ 106655,10 грн.

Закупівля в 
одного 
учасника

Грудень 
2013року

Пара та гаряча 
вода; постачання 
пари та гарячої 
води 35.30.1

Державний 
бюджет

6336090,60 грн. Шість 
мільйонів триста тридцять 
шість тисяч дев’яносто грн. 60 
коп. в т. ч. ПДВ 1056015,10 
грн. 

Закупівля в 
одного 
учасника

Грудень 
2013року

начальник паливної 
групи Гребнєва Л.М.

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка АС 
(6-13))

Державний 
бюджет

2200000,00 грн. Два мільйони 
двісті тисяч грн. 00 коп. в т. ч. 
ПДВ 366666,67 грн.

Червень 
2014 року

економіст Юрченко 
Н.І.

відмінено через відсутність 
подальшої потреби  в закупівлі 
товарів,,робіт і послуг

Вугілля кам’яне 
05.10.1(марка 
АКО (25-100))

Державний 
бюджет

1800000 грн. Один мільйон 
вісімсот тисяч грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 300000,00 грн.

Червень 
2014 року

економіст Юрченко 
Н.І.

Паливо рідиннета 
газ; оливи 
мастильні (мазут 
паливний 100 
(зольний 
сірчистий)) 
19.20.2

Державний 
бюджет

600000,00 грн. Шістсот тисяч 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
100000,00 грн.

Червень 
2014 року

економіст Юрченко 
Н.І.

Вироби 
пластмасові для 
будівництва; 
лінолеум і 
покриви на 
підлогу, тверді, не 
пластикові 
22.23.1

Державний 
бюджет

205000,00 грн.Двісті п’ять 
тисяч грн.00 коп. в т.ч. ПДВ 
34166,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Липень 
2014 року

головний інженер 
Конюхов Д.В.

відмінено через подання до 
участі в торгах менше двох 
пропозицій конкурсних торгів



2210 інженер Атлас Н.П.

2273 економіст Роік В.К.

2210

2210 інженер Атлас Н.П.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.09.2014 р. № 33

Голова комітету з конкурсних торгів                     Гребнєва Л.М.                     ___________________________
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                   Юрченко Н.І.  _______________________________

Вироби 
мінеральні 
неметалеві, інші 
н. в. і.у.  23.99.1

Державний 
бюджет

262000,00 грн. Двісті 
шістдесят дві тисячі грн. 00 
коп. в т. ч. ПДВ 43666,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Серпень 
2014 року

відмінено через подання до 
участі в торгах менше двох 
пропозицій конкурсних торгів

 Енергія  
електрична 
(активна, 
реактивна)  
35.11.1

Державний 
бюджет

5800000,00 грн. П’ять 
мільйонів вісімсот тисяч   грн. 
00 коп. в т. ч. ПДВ 966666,67 
грн.

Переговорна 
процедура

Серпень 
2014року

відмінено через скорочення 
видатків на здійснення 
закупівлі товару

Вироби 
пластмасові для 
будівництва; 
лінолеум і 
покриви на 
підлогу, тверді, не 
пластикові 
22.23.1

Державний 
бюджет

205000,00 грн.Двісті п’ять 
тисяч грн.00 коп. в т.ч. ПДВ 
34166,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Серпень 
2014року

головний інженер 
Конюхов Д.В.

відмінено через відсутність 
подальшої потреби  в закупівлі 
товарів,,робіт і послуг

Вироби 
мінеральні 
неметалеві, інші 
н. в. і.у.  23.99.1

Державний 
бюджет

262000,00 грн. Двісті 
шістдесят дві тисячі грн. 00 
коп. в т. ч. ПДВ 43666,67 грн.

Запит цінових 
пропозицій

Вересень 
2014

відмінено через подання до 
участі в торгах менше двох 
пропозицій конкурсних торгів



Річний план закупівель /
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель

на 2015 рік
Квартирно - експлуатаційний відділ м. Миколаїв, код ЄДРПОУ 08029523

(повне найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

2273

2274

2272

2272

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від    10.12.2014 р.      № 1

(підпис)                      (ініціали та прізвище)

МП

Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

 Енергія  електрична (активна, 
послуги з перетікання реактивної 
енергії) код 35.11.1  (35.11.10-00.00)

32327593,60 грн.Тридцять два мільйони 
триста двадцять сім тисяч пятсот 
девяносто три грн. 60 коп.в т. ч. ПДВ 
5387932,27 грн.

Переговорна 
процедура 
закупівлі

Грудень 2014 
року

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

20859444,00грн.Двадцять мільйонів 
вісімсот пятдесят дев’ять  тисяч 
чотириста сорок чотири грн. 00 коп. в т. 
ч. ПДВ 3476574,00 грн.

Переговорна 
процедура 
закупівлі

Грудень 2014 
року

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

545054,84 грн. Пятсот сорок п’ять тисяч  
п’ятдесят чотири грн. 84 коп. в т.ч. ПДВ 
90842,47 грн.

Переговорна 
процедура 
закупівлі

Грудень 2014 
року

 Послуги каналізаційні,  код 37.00.1 
(37.00.11-00.00)

603048,00 грн. Шістсот три тисячі сорок 
вісім грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ 
100508,00грн.

Переговорна 
процедура 
закупівлі

Грудень 2014 
року

Голова комітету з конкурсних торгів          _____________________                       Л.М. Гребнєва 

Секретар комітету з конкурсних торгів      _____________________                        Н.І. Юрченко
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