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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2015 рік  

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, 03365707 
(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 35.13.1 - розподіляння 
електричної енергії 

(транспортування та розподіл 
електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 

5550000,00 (п’ять 

мільйонів п’ятсот 
п’ятдесят тисяч грн.)  

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 
процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше 
(поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення) 

2240 
5550000,00 (п’ять 
мільйонів п’ятсот 

п’ятдесят тисяч грн.)  

переговорна 
процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 
достатньої 

кількості 

учасників 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 
(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

5200000,00 (п’ять 

мільйонів двісті тисяч 
грн.)  

 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником 

було двічі 
відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 
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достатньої 

кількості 

учасників 

код 81.30.1 - послуги щодо 
благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

4810650,00грн. (чотири 
мільйони вісімсот 

десять тисяч шістсот 
п’ятдесят грн.) 

 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником 
було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 96.03.1 - послуги похоронні 
та суміжні послуги (догляд за 

кладовищами (96.03.12-00.00)) 

2240 

2400000,00грн. 
(два мільйони 

чотириста тисяч грн.) 
 

переговорна 
процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 
відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 
дорожнім перевезенням 

(утримання технічних засобів 
регулювання дорожнім рухом 

(52.21.29-00.00)) 

2240 

2500000,00грн. 

(два мільйони п’ятсот 
тисяч грн.) 

 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником 
було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 
учасників 

код 81.29.1 - послуги щодо 
очищування, інші (зимове 

утримання доріг (81.29.12-00.00)) 

2240 
4000000,00 грн. (чотири 

мільйони грн.) 
відкриті 

торги 
січень  

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 
дорожнім перевезенням 

(утримання штучних споруд 

2240 
3020000,00 грн. (три 
мільйони двадцять 

тисяч грн.) 

відкриті 
торги 

січень  
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(52.21.23-00.00)) 

код 81.30.1 – послуги щодо 
благоустрою території 

(прибирання парків, скверів, 
площ та майданчиків 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

4800250,00грн. 
(чотири мільйони 

вісімсот тисяч двісті 
п’ятдесят грн.) 

 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 
учасників 

код 81.30.1 – послуги щодо 
благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 
форм 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

2800000,00 грн. (два 
мільйони вісімсот тисяч 

грн.) 
 

відкриті 

торги 

січень 

відмінено 

код 81.30.1 – послуги щодо 
благоустрою території 

(прибирання штучних споруд 
(81.30.10-00.00)) 

2240 
657090,00 грн. (шістсот 

п’ятдесят сім тисяч 

дев’яносто грн.) 

відкриті 

торги 

січень 

 

код 33.14.1 - ремонтування та 

технічне обслуговування іншого 
електричного устатковання 

(послуги з монтажу та 
експлуатації світлофорної 

сигналізації та автоматизованої 
системи керування дорожнім 

рухом) 
(33.14.11-50.00) 

2240 

4800000,00 (чотири 

мільйони вісімсот тисяч 
грн.)  

 

відкриті 
торги 

лютий 

 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 
(нанесення дорожньої розмітки 

фарбою (52.21.22-00.00)) 

2240 

1700000,00 грн. (один 

мільйон сімсот тисяч 
грн.) 

 

відкриті 
торги 

лютий 
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код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 
(виконання заходів по 

утриманню мереж дощової 
каналізації (52.21.29-00.00)) 

2240 
562500 (п'ятсот 

шістдесят дві тисячі 

п'ятсот) грн. 

відкриті 
торги 

лютий 

 

код Правила визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 
(поточний ремонт міських доріг) 

2240 
3000000,00 грн. (три 

мільйони)  

відкриті 

торги 

лютий 

 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 
(утримання малих архітектурних 

форм (81.30.10-00.00)) 

2240 

1636000 грн. (один 

мільйон шістсот 
тридцять шість тисяч) 

відкриті 
торги 

березень 

відмінено 

код 81.30.1 - послуги щодо 
благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 
освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 
4500000,00 грн. (чотири 
мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

березень 

відмінено 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 
(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 
6000000,00 грн. (шість 

мільйонів грн.) 
відкриті 

торги 

березень 

відмінено 

поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення  

2240 
4500000,00 грн. (чотири 
мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

березень 
відмінено 

код 81.30.1- послуги щодо 
благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями (81.30.10-
00.00)) 

2240  
7500000,00 грн. (сім 

мільйонів п'ятсот тисяч 

грн.) 
 

відкриті 

торги 

березень 

 

код 81.29.1- послуги щодо 

очищування, інші (дератизація 
житлового фонду міста (81.29.11-

00.00)) 

2240 
900000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч грн.) 
відкриті 

торги 

березень 
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код 81.29.1- послуги щодо 

очищування, інші (дезінсекція 
житлового фонду міста (81.29.11-

00.00)) 

2240 
600000,00 грн. (шістсот 

тисяч грн.) 
відкриті 

торги 

березень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 
спеціальної               

призначеності (сміттєвоз із 
заднім  завантаженням 

призначений для збору твердих 

побутових відходів із 
контейнерів  (29.10.59-90.00)) 

3110 
2200000,00 грн. (два 

мільйони двісті тисяч 
грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

код 74.90.2 - послуги професійні, 
технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у(повірка приладів обліку 

теплової енергії в житлових 
будинках м.Миколаєва (74.90.20-

00.00)) 

2240 
660000,00 грн. (шістсот 

шістддесят тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 
4000000,00 (чотири 

мільйони грн.) 
відкриті 

торги 
квітень 

 

капітальний ремонт автодороги 
по вул.Пушкінська від 
вул.Велика Морська до 

Привокзальної площі в 
м.Миколаєві 

3132 
3500000,00 грн. (три 

мільйони п'ятсот тисяч 

грн.)  

відкриті 
торги 

квітень 

 

код 81.30.1 - послуги щодо 
благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

4500000,00 грн. (чотири 

мільйони п’ятсот тисяч 
грн.) 

відкриті 
торги 

квітень 

 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 
2273 

6000000,00 грн. (шість 

мільйонів грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 
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(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення  

2240 
4500000,00 грн. (чотири 
мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

квітень 
 

поточний ремонт тротуарів в 

м.Миколаєві 
2240 

2799000,00 грн. (два 
мільйони сімсот 

дев’яносто дев’ять 
тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

поточний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів 

в м.Миколаєві 
2240 

1600000,00 грн. (один 
мільйон шістсот тисяч 

грн.)  

відкриті 

торги 

квітень 
 

код 81.30.1 - послуги щодо 
благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 

форм (81.30.10-00.00)) 

2240 

1636000,00 грн. (один 
мільйон шістсот 

тридцять шість тисяч 

грн.)  

переговорна 

процедура 
закупівлі 

квітень замовником 
було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4215227,00 грн. (чотири 
мільйони двісті 

п'ятнадцять тисяч двісті 
двадцять сім грн.) 

відкриті 

торги 

травень 

 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 

4741510,00 грн. (чотири 
мільйони сімсот сорок 

одна тисяча пятсот 

десять грн.) 

відкриті 
торги 

травень 

 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 

5720600,00 грн. (п’ять 

мільйонів сімсот 
двадцять тисяч шістсот 

відкриті 
торги 

травень 
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грн.) 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 
(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

4558948,18 грн. (чотири 
мільйони п'ятсот 

п'ятдесят вісім тисяч 
дев'ятсот сорок вісім 

грн. вісімнадцять коп.) 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 
учасників 

код 35.13.1 - розподіляння 
електричної енергії 

(транспортування та розподіл 
електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 

6315538,48 грн.  (шість 

мільйонів триста 
п'ятнадцять тисяч 

п'ятсот тридцять вісім 
грн. сорок вісім коп.) 

переговорна 
процедура 

закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 
закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

поточний ремонт мереж 
зовнішнього освітлення  

2240 

5002177,26 грн.  (п'ять 

мільйонів дві тисячі сто 
сімдесят сім грн. 

двадцять шість коп.) 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 
кількості 

учасників 
код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(сміттєвоз із заднім 
завантаженням призначений для 

механізованого та ручного збору 
твердих побутових відходів 

(29.10.59-90.00)) 

3110  
3300000,00 грн. (три 

мільйони триста тисяч 

грн.)  
 

відкриті 

торги 

червень 
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код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 
(сміттєвоз із боковим 

завантаженням призначений для 
збору твердих побутових відходів 

із контейнерів (29.10.59-90.00)) 

3110 
5000000,00 грн. (п'ять 

мільйонів грн.)  

відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 
спеціальної призначеності 

(машина дорожня комбінована 
для прибирання доріг впродовж 

всього року (29.10.59-90.00)) 

3110 
8000000,00 грн. (вісім 

мільйонів грн.)  
відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 
спеціальної призначеності 

(машина дорожня комбінована 
для прибирання доріг впродовж 

всього року (29.10.59-90.00)) 

3110 

11400000,00 грн. 

(одинадцять мільйонів 
чотириста тисяч грн.)  

відкриті 
торги 

червень 

 

будівництво 
берегоукріплювальних споруд 

уздовж р.Південний Буг в районі 
старого кладовища в мкр.Соляні 

(вул.Берегова) 

3122 

1528340,00 грн. (один 
мільйон п'ятсот 

двадцять вісім тисяч 

триста сорок грн.) 

відкриті 
торги 

червень 

 

Проведення ремонтних робіт у 
гуртожитку міста Миколаєва по 

вул.Бутоми, 13-а з метою 
створення належних умов 

проживання переселенців 

2240 

316400,00 грн. (триста 

шістнадцять тисяч 
чотириста грн.)  

відкриті 
торги 

червень 

відмінено 

код 28.92.2 - машини інші для 
переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 
вирівнювання, трамбування, 

3110 

1800000,00 грн. (один 

мільйон вісімсот тисяч 
грн.)  

відкриті 

торги 

червень 
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ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 
руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 
котки) (придбання навісного 

обладнання (відвалу) до 
автомобіля дорожнього 

комбінованого на базі МАЗ 
551605 (трьохвісні) для 

прибирання доріг з 
налагодженням (28.92.28-00.00)) 

код 28.92.2 - машини інші для 

переміщування, планування, 
профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 
ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 
механічні лопати та дорожні 

котки) (придбання навісного 
обладнання (відвалу) до 

автомобіля дорожнього 
комбінованого на базі МАЗ 5 551 

02 (двохвісні) для прибирання 
доріг з налагодженням (28.92.28-

00.00)) 

3110 
600000,00 грн. (шістсот 

тисяч грн.)  
відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.20.2 - причепи та 
напівпричепи; контейнери 

(контейнери на самоуправляючих 
колесах для збору ТПВ (29.20.21-

3110  

3800000,00 грн. (три 

мільйони вісімсот 
тисяч грн.)  

 

відкриті 

торги 

липень 
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00.00)) 

код 08.93.1 - сіль і чистий хлорид 

натрію; вода морська та сольові 
розчини (заготівля 

протиожеледних матеріалів для 
боротьби зі сніговими заметами 

та ожеледицею в осінньо-
зимовий період (сіль технічна) 

(08.93.10-00.00)) 

2210 

1125000,00 грн. (один 

мільйон сто двадцять 
п'ять тисяч грн.) 

відкриті 
торги 

липень 

 

код 08.12.1 - гравій та пісок 
(заготівля протиожеледних 

матеріалів для боротьби зі 
сніговими заметами та 

ожеледицею в осінньо-зимовий 
період (пісок природній) 

(08.12.11-90.00)) 

2210 
548000,00 грн. (п’ятсот 
сорок вісім тисяч грн.) 

відкриті 
торги 

липень 

 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 
4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

липень 
 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 
4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

липень 
 

поточний ремонт доріг у 
м.Миколаєві 

2240 
4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

липень 
 

код 74.90.2 - послуги професійні, 
технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у (експертне обстеження 
ліфтів у житлових будинках 

(74.90.20-00.00)) 

2240 

500000,00 грн. (п’ятсот 

тисяч грн.) 
 

відкриті 

торги 

липень 
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капітальний ремонт житлового 

будинку серії 96К шляхом 
комплексного впровадження 

термосанації по вул. Лазурна, 16-
В в м. Миколаєві 

3131 

1944773,00 грн. (один 

мільйон дев'ятсот сорок 
чотири тисячі сімсот 

сімдесят три грн.) 

відкриті 
торги 

липень 

 

поточний ремонт тротуарів в 
м.Миколаєві 

2240 

5 598 000,00 грн. (п'ять 

мільйонів п'ятсот 
дев'яносто вісім тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

липень 

 

поточний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів 

в м.Миколаєві 

2240 
3 200 000,00 грн. (три 
мільйони двісті тисяч 

грн.) 

відкриті 
торги 

липень 
 

проведення ремонтних робіт у 
гуртожитку міста Миколаєва по 

вул.Бутоми, 13-а з метою 
створення належних умов 

проживання переселенців 

2240 

316400,00 грн. (триста 

шістнадцять тисяч 
чотириста грн.)  

відкриті 

торги 

серпень 

 

код 06.20.1 - газ природний, 
скраплений або в газоподібному 

стані (газ природний для 
утримання вічного вогню) 

(06.20.10-00.00) 

2273 

27037,44грн. (двадцять 

сім тисяч тридцять сім 
грн. сорок чотири коп.) 

переговорна 

процедура 
закупівлі 

серпень 

 

код 06.20.1 - газ природний, 
скраплений або в газоподібному 

стані (газ природний для потреб 
департаменту житлово-

комунального господарства 
Миколаївської міської ради) 

(06.20.10-00.00) 

2273 

130680,96 грн. (сто 

тридцять тисяч шістсот 
вісімдесят грн. 

дев'яносто шість коп.) 

переговорна 
процедура 

закупівлі 

серпень 

 

будівництво огорожі міського 3122 4 313 086,00 грн. відкриті серпень  
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полігону твердих побутових 

відходів в селищі В.Корениха 

(чотири мільйони 

триста тринадцять 
тисяч вісімдесят шість 

грн.) 

торги 

код 29.10.5 - автомобілі 
спеціальної призначеності 

(сміттєвоз із заднім 
завантаженням призначений для 

збору твердих побутових відходів 
із контейнерів ) (29.10.59-90.00)) 

3110 

1500000,00 грн. (один 

мільйон п'ятсот тисяч 
грн.) 

відкриті 
торги 

серпень 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.01.2015 №1 

(в редакції рішення комітету з конкурсних торгів від 19.08.2015 №26) 
  

 


