
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  

закупівель на 2018 рік 

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2274 - Оплата природного газу 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

563300,00 гривень (п’ятсот шістдесят три тисячі триста гривень 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Листопад 2017 року 

9. Примітки. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Електрична енергія 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09310000-5 - Електрична 

енергія 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2273 - Оплата електроенергії 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

660300,00 гривень (шістсот шістдесят тисяч триста гривень 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Листопад 2017 року 

9. Примітки. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2274 - Оплата природного газу 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

563300,00 гривень (п’ятсот шістдесят три тисячі триста гривень 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Грудень 2017 року 

9. Примітки. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2274 - Оплата природного газу 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

563300,00 гривень (п’ятсот шістдесят три тисячі триста гривень 00 коп.) 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11
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7. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Січень 2018 року 

9. Примітки. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  

 

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Електрична енергія 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09310000-5 - Електрична 

енергія 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2273 - Оплата електроенергії 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

660300,00 гривень (шістсот шістдесят тисяч триста гривень 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Переговорна процедура 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Січень 2018 року 

9. Примітки. 

 

 

1. Найменування замовника*: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053699 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2274 - Оплата природного газу 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.  

121620,84 гривень (сто двадцять одна тисяча шістсот двадцять гривень 84 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Переговорна процедура 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Січень 2018 року 

9. Примітки. 

__________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  
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