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 ___ Г.Я.Шиян ___  
(ініціали та прізвище) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

економічногорозвитк

у і торгівліУкраїни 

15.09.2014 № 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 

на 2016 рік 

Гніздичівська селищна рада 

Код за ЄДРПОУ: 26256866 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурснихторгів 

 

 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетнихкоштів

) 

Очікуванавартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведенняпроцедуризакупівл

і 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний,скрапленийабо в 

газоподібномустані (природний 

газ) 

2274 1442955,00 (один мільйон 

чотириста сорок дві тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят п’ять 

гривень 00 коп.) гривень 3 

урахуванням ПДВ 

Відкриті торги лютий 2016 року  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29січня 2016 року № 1(р.п)_. 
 __ І.І.Оліяр_____  
(ініціали та прізвище) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2016 рік 

Гніздичівська селищна рада 

Код за ЄДРПОУ: 26256866 
(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 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний 

газ) 

2274 1442955,00 (один мільйон 

чотириста сорок дві тисячі 

дев’ятсот п’ятдесят п’ять гривень 

00 коп.) гривень з урахуванням 
пдв 

Відкриті торги лютий 2016 року Відмінені 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний 

газ) 

2274 1297355,00(один мільйон двісті 

дев’яносто сім тисяч триста 

п’ятдесят п’ять гривень, 00 коп) 

Відкриті торги березень 2016 року  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів 
 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

9 березня 2016 рої 

 

(ініціали та прізвйіце) 

 

(ініціали та прізвище) 



Зміни до додатку річного плану закупівель 

на 2016 рік 

Гніздичівської селищної ради 26256866 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 
бюджетна 
х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
09123000-7 ДК 021:2015 Природний газ 2274 1297355,00 грн (Один мільйон двісті 

дев»яносто сім тис. триста п»ятдесят 

п»ять гривень 00 коп ) 

Відкриті 

торги 

Березень 
2016року 

 

65210000-8 ДК 021:2015 Розподіл газу 2274 145600 грн (Сто сорок п»ять 

тис.шістсот грн..00 коп) 

   

Всього по КЕКВ 2274 2274 1442955,00 грн 
(Один мільон чотириста сорок дві тис. 

дев»ятсот п»ятдесят п»ять гривень 00 

коп.) 

   

Затверджений рішенням к о м і т е т у . в і д  09 березня 2016 №  2 (р.п.) 
 

     //** О 
Голова комітету з конкурсних торті І.І.Оліяр 



(найменування замовника, код за 6'ДРПОУ) 
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 
код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний.скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) 

2274 1442955.00 (один мільйон чотириста 

сорок дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят 

п'ять гривень 00 коп.) гривень з 

урахуванням 
пдв 

Відкриті торги лютий 2016 року Відмінені 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) 

2274 1297355,00(один мільйон двісті 

дев'яносто сім тисяч триста п'ятдесят 

п'ять гривень, 00 коп) 

Відкриті торги березень 2016 року Відмінені 

код 06.20.1 (09123000-7)- газ 

природний,скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) 

2274 1297355,00(один мільйон двісті 

дев'яносто сім тисяч триста п'ятдесят 

п'ять гривень, 00 коп) 

Відкриті торги квітень 2016 року Відмінені 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний,скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) 

2274 1120654.08 (один мільйон сто 

двадцять тисяч шістсот п'ятдесят 

чотири гривні, вісім копійок) з 

урахуванням ПДВ 

Переговорна 
процедура 

травень 2016 року  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13 травня 2016 року № 4(р.н). 
 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2016 рік 

Гніздичівська селищна рада 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014 № 1106 



 

 

 

 

Код за ЄДРПОУ: 26256866 
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

У У /2І/М 
(ініціали та 

прізвище) 

 

(ініціали та прізвище) 


