
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік

Відділ освіти Лисичанської міської ради 
код за ЄДРПОУ 02141928

Предмет закупівлі Код
КЕКВ
(для

бюдже
тних

коштів

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
ДК 016:2010 35.11.1 
Енергія електрична 
(35.11.10-00.00 Енергія 
електрична)
ДК 021:2015 09310000-5 
Електрична енергія

2273 1812758,33 (один 
мільйон вісімсот 
дванадцять тисяч 
сімсот п'ятдесят 
вісім грн. 33 коп), 
ПДВ 362551,67 
(триста шістдесят 
дві тисячі п'ятсот 
п'ятдесят одна грн. 
67 коп.)
2175310,00 (два 
мільйона сто 
сімдесят п'ять тисяч 
триста десять грн.. 
00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Грудень 2015 р Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» № 
1197-УІІ від 
10.04.2014р.

ДК 016:2010 36.00.2 
Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами (36.00.20- 
00.00- Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами)
ДК 021:2015 65100000-4 
Послуги з розподілу води 
та супутні послуги

2272

307601,33 (триста 
сім тисяч шістсот 
одна грн. 33 коп.) 
ПДВ 61520,26 
(шістдесят одна 
тисяча п'ятсот 
двадцять грн.26 
коп.)
369121,59 (триста 
шістдесят дев'ять 
тисяч сто двадцять 
однаі грн. 59 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» № 
1197-VII від 
10.04.2014р.

ДК 016:2010 37.00.1 
Послуги каналізаційні 
(37.00.11-00.00- 
Видаляння та обробляння 
стічних вод) ДК 021:2015 
90400000-1 Послуги у 
сфері водовідведення

2272

177865,26 (сто 
сімдесят сім тисяч 
вісімсот шістдесят 
п'ять грн. 26 коп.) 
ПДВ 35573,05 
(тридцять п'ять 
тисяч п'ятсот 
сімдесят три грн. 05 
коп.)
213438,31 (двісті 
тринадцять тисяч 
чотириста тридцять 
вісім грн. 31 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» № 
1197-VII від 
10.04.2014р.



ДК 016:2010 06.20.1 Газ 
природний, скраплений 
або в газоподібному стані 
(06.20.10-00.00-Г аз  
природний, скраплений 
або в газоподібному стані) 
ДК 021:2015 09123000-7 
Природний газ

2274

605496,29 (шістсот 
п'ять тисяч 
чотириста 
дев'яносто шість 
грн.. 29 коп.)
ПДВ 121099,26 (сто 
двадцять одна 
тисяча дев'яносто 
дев'ять грн.. 26 
коп.)
726595,55 (сімсот 
двадцять шість 
тисяч п'ятсот 
дев'яносто п'ять 
грн.. 55 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Лютий 2016р. Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» №
1197-VII від 
10.04.2014р.

ДК 016:2010 35.30.1 Пара 
та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 
(35.30.12-00.00- 
Постачання пари та 
гарячої води 
трубопроводами)
ДК 021:2015 09323000-9 
Централізоване опалення

2271 17948834,87 
(сімнадцять 
мільйонів дев'ятсот 
сорок вісім тисяч 
вісімсот тридцять 
чотири грн. 87 коп), 
ПДВ 3589766,97 
(три мільйони 
п'ятсот вісімдесят 
дев'ять тисяч сімсот 
шістдесят шість грн. 
97 коп)
21538601,84 
(двадцять один 
мільйон п'ятсот 
тридцять вісім 
тисяч шістсот одна 
грн. 84 коп)

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» № 
1197-VII від 
10.04.2014р.

ДК 016:201035.30.1 Пара 
та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 
(35.30.12-00.00- 
Постачання пари та 
гарячої води 
трубопроводами) ДК 
021:201509320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана 
продукція

2271 737170,83 (сімсот 
тридцять сім тисяч 
сто сімдесят грн.. 83 
коп.)
ПДВ 147434,17 (сто 
сорок сім тисяч 
чотириста тридцять 
чотири грн.. 17 коп.) 
884605,00 (вісімсот 
вісімдесят чотири 
тисячі шістсот п'ять 
грн.. 00 коп.)

Переговорна
процедура
закупівлі

Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.2 пп.2 
ст. 39 Закону 
України «Про 

здійснення 
держаних 

закупівель» № 
1197-VII від 
10.04.2014р.

ДК 016:2010 56.29.2 
Послуги їдалень (56.29.20- 
00.00 Послуги їдалень) 
ДК021: 2015 55523100-3 
Послуги з організації 
шкільного харчування

2230 1737750,00 (один 
мільйон сімсот 
тридцять сім тисяч 
сімсот п'ятдесят 
грн.. 00 коп.) без 
ПДВ

Відкриті торги Січень 2016р. Закупівля на І 
півріччя 2016 рік 
Згідно п.1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-VII від 
10.04.2014р



ДК 016:2010 56.29.2 
Послуги їдалень (56.29.20- 
00.00 Послуги їдалень)
ДК 021: 2015 55523100-3 
Послуги з організації 
шкільного харчування

2230 232911,00 (двісті 
тридцять дві тисячі 
дев'ятсот
одинадцять грн.. 00 
коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п. 1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-УІІ від 
10.04.2014р

10.11.3 М'ясо заморожене 
та заморожені харчові 
субпродукти; м'ясо та 
харчові субпродукти, інші 
(10.11.31-00.00 М'ясо 
великої рогатої худоби, 
заморожене, 10.11.39- 
10.00 Субпродукти 
харчові великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин 
родини конячих, 
заморожені)
ДК 021: 2015 
15100000-9
Продукція тваринництва, 
м'ясо та м’ясопродукти 
(м’ясо яловичини та 
печінка яловича)

2230 882300,00 (вісімсот 
вісімдесят дві тисячі 
триста грн. 00 коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-УІІ від 
10.04.2014р

10.20.1 Продукція рибна, 
свіжа, охолоджена чи 
заморожена (10.20.13- 
30.00 Риба морська, ціла, 
заморожена)
ДК 021: 2015 
15221000-3 Морожена 
риба

2230 496650,00 
(чотириста 
дев'яносто шість 
тисяч шістсот 
п'ятдесят грн. 00 
коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Торги відмінені 
згідно п.1 ст. 30 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-VII від 
10.04.2014р.

10.51.1 Молоко та вершки, 
рідинні, оброблені 
(10.51.11-42.00 Молоко з 
умістом жиру більше ніж 
1 мас. %, але не більше від 
6 мас. %,
неконцентроване, без 
додання цукру чи інших 
підсолоджувачів, у 
первинних пакованнях з 
чистим умістом не більше 
ніж 2 л)
ДК 021: 2015 
15511000-3 Молоко

2230 547860,00 (п'ятсот 
сорок сім тисяч 
вісімсот шістдесят 
грн. 00 коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-УІІ від 
10.04.2014р



10.51.3 Масло вершкове та 
молочні пасти (10.51.30- 
30.00 Масло вершкове з 
умістом жиру не більше 
ніж 85 мас. %) (ДК 021: 
201515530000-2 Вершкове 
масло)

2230 462000,00 
(чотириста 
шістдесят дві тисячі 
грн. 00 коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п. 1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-VIІ від 
10.04.2014р

10.51.4 Сир сичужний та 
кисломолочний сир 
(10.51.40-30.00 Сир 
свіжий (без визрівання), 
зокрема сир альбумінний і 
кисломолочний)
ДК 021: 2015 
15542000-9 Свіжий сир

2230 273500,00 (двісті 
сімдесят три тисячі 
п'ятсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» №

1197-УІІ від 
10.04.2014р

10.71.1 Вироби 
хлібобулочні, 
кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого 
зберігання (10.71.11-00.90 
Вироби хлібобулочні, 
нетривалого зберігання, 
інші)
ДК 021: 2015 
15811100-7 Хліб

2230 390210,00 (триста 
дев'яносто тисяч 
двісті десять грн. 00 
коп.)

Відкриті торги Січень-лютий
2016р.

Закупівля на 2016 
рік

Згідно п.1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-\Ш від 
10.04.2014р

ДК 016:2010 56.29.2 
Послуги їдалень (56.29.20- 
00.00 Послуги їдалень)
ДК 021: 2015 55523100-3 
Послуги з організації 
шкільного харчування

2230 1865923,00 (один 
мільйон вісімсот 
шістдесят п'ять 
тисяч дев'ятсот 
двадцять три грн.. 
00 коп.) без ПДВ

Відкриті торги Березень 2016р. Закупівля на II 
півріччя 2016 рік 
Згідно п. 1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-УІІ від 
10.04.2014р

ДК 016:2010 56.29.2 
Послуги їдалень (56.29.20- 
00.00 Послуги їдалень)
ДК 021: 2015 55510000-8 
Послуги їдалень 
(організація харчування 
дітей у літніх мовних 
таборах)

2230 280000,00 (двісті 
вісімдесят тисяч 
грн. 00 коп.) без
пдв

Відкриті торги Березень 2016р. Закупівля на 
червень 2016 

року 
Згідно п. 1 ст. 20 
Закону України 
«Про здійснення 

держаних 
закупівель» № 

1197-VII від 
10.04.2014р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.03.2016р. № 46

Голова комітету з конкурсних 
Заступник начальника відділу 
Лисичанської міської ради

Секретар комітету з конкурси

І.І.Чумак

І.П.Трембак


