
Річний план закупівель (зі змінами) 
на 2015 рік

Головне управління статистики у Херсонській області, код за ЄДРПОУ 02362664

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок 
проведення процедури закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

35.11.1 Енергія електрична 
(енергія електрична, 35.11.10-00.00)

274808,99 грн. (двісті сімдесят чотири тисячі 
вісімсот вісім грн. 99 коп .)

П.2 ч,2 ст.39 Закона України „Про 
здійснення державних закупівель 
„  від 10.04.2014 №1197- 
VII.Очікувана вартість предмета 
закупівлі включає суму, яка має 
бути відшкодована орендарями - 
25957,28 грн. (двадцять п'ять 
тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім грн. 
28 коп.)

Лот №1 - вул.Філатова, 24, м.Херсон,73027 184148,45 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі 
сто сорок вісім грн. 45 коп .)

Лот №2 - вул. «.Маркса, 108 , смт.Білозерка, 
Херсонська область,75000

2737,85 грн. (дві тисячі сімсот тридцять сім 
грн. 85 коп .)

Переговорна
процедура
закупівлі

Л от№ 3- вул. Леніна,13,
м.Нова Каховка, Херсонська область,74900

2273 3923,67 грн. (три тисячі дев'ятсот двадцять 
три грн. 67 коп.)

лютий

Лот №4 - вул. 1 Травня,111, м.Берислав, 
Херсонська область,74300

1307,89 грн. (одна тисяча триста сім грн. 89 
коп .)

Лот №5 - вул. Пролетарська, 5, 
смт.Велика Олександрівка, 
Херсонська область,74100

2354,20 грн. (дві тисячі триста п'ятдесят 
чотири грн. 20 коп .)

Лот №6 - пров. Лікарняний, 6 ,
смт. Верхній Рогачик, Херсонська область,
74400

3226,13 грн. (три тисячі двісті двадцять шість 
грн. 13 коп .)

Лот №7 - вул. Лєрмонтова, 43 , 
смт.Велика Лепетиха, Херсонська область, 
74500

2249,57 грн. (дві тисячі двісті сорок дев'ять 
грн. 57 коп .)

Лот №8 - просп. Миру, 87, м. Генічеськ, 
Херсонська область,75500

2032,38 грн. (дві тисячі тридцять дві грн. 38 
коп )



Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок 
проведення процедури закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

Лот №9 - пров. Курортний, 7,
м. Гола Пристань, Херсонська область,75600

17961,68 грн. (сімнадцять тисяч дев'ятсот 
шістдесят одна грн. 68 коп .)

Лот №9-Очікувана вартість 
предмета закупівлі включає суму, 
яка має бути відшкодована 
орендарями -14473,98 грн. 
(чотирнадцять тисяч чотириста 
сімдесят три грн. 98 коп.)

Лот №10 - вул. Торгова, 4,смт. Горностаївка, 
Херсонська область,74600

8549,63 грн. (вісім тисяч п'ятсот сорок дев'ять 
грн. 63 коп .)

Лот №11- вул. Стаханова, 4, смт. Іванівка, 
Херсонська область,75400

6504,57 грн. (шість тисяч п'ятсот 
чотири грн. 57 коп .)

Лот №12 - вул. Петровського, 14 ,
смт. Нижні Сірогози, Херсонська область,
74700 2273

1482,27 грн.(одна тисяча чотириста 
вісімдесят дві грн. 27 коп .) Переговорна

процедура лютий

Лот №13 - вул. Леніна, 92,смт. Новотроїцьке, 
Херсонська область,75300

10805,54 грн. (десять тисяч вісімсот 
п'ять грн. 54 коп.)

закупівлі

Лот №14 - вул. Володарського, 32, 
м. Скадовськ, Херсонська область,75700

3226,13 грн. (три тисячі двісті двадцять шість 
грн.13 КОП.)

Лот №15 - вул. Енгельса, 32-А, м. Цюрупинськ, 
Херсонська область,75100

2947,11 грн. (дві тисячі дев'ятсот сорок 
сім грн.11 коп .)

Лот №16 - вул. Леніна 126,смт. Чаплинка, 
Херсонська область,75200

21351,92 грн. (двадцять одна тисяча триста 
п'ятдесят одна грн.92 коп .)

Лот №16-Очікувана вартість 
предмета закупівлі включає суму, 
яка має бути відшкодована 
орендарями -11483,30грн. 
(одинадцять тисяч чотириста 
вісімдесят три грн. ЗО коп.)



Предмет закупівлі
Код KEKB (для 

бюджетних 
коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтований початок 
проведення процедури закупівлі Примітки

1 2 3 4 5 6

35.30.1 "Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води" ( Постачання пари та гарячої води 
трубопроводами,35.ЗО.12-00.00 )

214499,81 грн. (двісті чотирнадцять тисяч 
чотириста дев'яносто дев'ять грн.81 коп.)

Лот №1 - вул. Філатова, 24, м.Херсон,73027
147335,45 грн. (сто сорок сім тисяч триста 

тридцять п'ять грн. 45 коп.)

Лот №2 - пров. Курортний, 7,
м.Гола Пристань, Херсонська область,75600

2271
27962,85 грн. (двадцять сім тисяч дев'ятсот 

шістдесят дві грн. 85 коп .)

Переговорна
процедура
закупівлі

ЛЮТИЙ

П.2 ч,2 ст.39 Закона України ,,Про 
здійснення державних 
закупівель,, від 10.04.2014 №1197- 
VII.

Лот №3 - вул. Леніна,13,
м.Нова Каховка, Херсонська область,74900

26940,91 грн. (двадцять шість тисяч 
дев'ятсот сорок грн. 91 коп.)

Лот №4 - вул. Енгельса 32-А, м.Цюрупинськ, 
Херсонська область,75100

12260,60 грн. (дванадцять тисяч двісті 
шістдесят грн. 60 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.01.2015 №2 

Голова комітету з конкурсних торгів В.А. Вознюк


