
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
(ІЗ ЗМІНАМИ) 

на 2015 рік 
Комунальне підприємство «АТП 052814», код за ЄДРПОУ 05448998 

(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 

Паливо рідинне та газ; 
оливи мастильні, в т.ч.  

Лот № 1 – Дизельне паливо 
Лот № 2 – Бензин А-92 

Лот № 3 – Оливи мастильні 
(код класифікатора ДК 016-

2010 – 19.20.2) 

  Відкриті торги 
 

Травень 2015 року 
 

1. Десятий знак коду 
Державного 
класифікатора ДК 016-
2010 відсутній 
2. Кошти, отримані від 
господарської діяльності 
підприємства 
3. Торги по лоту № 3 
відмінено 

Газ нафтовий та інші 
газоподібні вуглеводні, крім 
природного газу (пропан, 

метан), в т.ч.: 
лот № 1 – пропан,  
лот № 2 –метан  

(код класифікатора ДК 016-
2010 – 19.20.3) 

  Відкриті торги Травень 2015 року 

1. Десятий знак коду 
Державного 
класифікатора ДК 016-
2010 відсутній 
2. Кошти, отримані від 
господарської діяльності 
підприємства 
3. Торги відмінено 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.09.2015 № _б/н_ . 
 

Голова комітету з конкурсних торгів    ____________________     __К.М. Водоп’янов_ 
(підпис)          (ініціали та прізвище) 

М. П.  
 

Секретар комітету з конкурсних торгів    ____________________     __О.В. Шаульський_ 
(підпис)         (ініціали та прізвище) 



Додаток до річного плану закупівель 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік 

Комунальне підприємство «АТП 052814», код за ЄДРПОУ 05448998 
(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 
Паливо рідинне та 
газ; оливи мастильні 
(оливи мастильні)  
(код класифікатора 
ДК 016-2010 – 

19.20.2) 

   Вересень 2015 року 

1. Десятий знак коду Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016-2010 відсутній 
2. Підстава для укладення договору без застосування 
процедур закупівель –ч.1 ст.2 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 
3. Кількість товару: 650 л./кг. 

Газ нафтовий та 
інші газоподібні 
вуглеводні, крім 
природного газу 
(пропан) (код 

класифікатора ДК 
016-2010 – 19.20.3) 

   Вересень 2015 року 

1. Десятий знак коду Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016-2010 відсутній 
2. Підстава для укладення договору без застосування 
процедур закупівель –ч.1 ст.2 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 
3. Кількість товару: 2000 л. 

Газ нафтовий та 
інші газоподібні 
вуглеводні, крім 
природного газу 

(метан) (код 
класифікатора ДК 
016-2010 – 19.20.3) 

   Вересень 2015 року 

1. Десятий знак коду Державного класифікатора 
продукції та послуг ДК 016-2010 відсутній 
2. Підстава для укладення договору без застосування 
процедур закупівель –ч.1 ст.2 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 
3. Кількість товару: 500 м3 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.09.2015  № _б/н_ . 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                        ____________________     __К.М. Водоп’янов_ 
                                        (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів                        ____________________                __О.В. Шаульський_ 
                                         (підпис)                       (ініціали та прізвище) 


