
РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Друкарські та супутні послуги 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

79800000-2 Друкарські та супутні послуги 
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2610 

    6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі. 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок), в 
тому числі  ПДВ. 

7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. листопад 2017 

     9. Примітки. державні кошти складають –  5232500,00 грн. 
   кошти підприємства складають –  5767500,00  грн. 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 

    4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).            

       09120000-6 Газове паливо 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
     6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі. 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), ПДВ 

7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. листопад 2017 

      9. Примітки.  
 

РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство «Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з доставки газет 

     4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

64110000-0 Поштові послуги 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
     6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі. 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок), ПДВ   

7. Процедура закупівлі. переговорна процедура 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. листопад 2017 

      9. Примітки.  
 



РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство “Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

09120000-6 Газове паливо 
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі. 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ 
7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. грудень 2017 
9. Примітки. 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2018 рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство “Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

09120000-6 Газове паливо 
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі. 500 000,00 (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ 
7. Процедура закупівлі. переговорна процедура 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. грудень 2017 
9. Примітки. 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  
закупівель на 2018  рік 

1. Найменування замовника*. Державне підприємство “Редакція газети «Голос 
України» 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*.  13670848 
3. Конкретна назва предмета закупівлі. Друкарські та супутні послуги 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). 

79800000-2 Друкарські та супутні послуги 
5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 2610 
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок), в тому числі  ПДВ. 
7. Процедура закупівлі. відкриті торги 
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. грудень 2017  

      9. Примітки. державні кошти складають –  5232500,00 грн. 
 кошти підприємства складають –  5767500,00  грн. 

 

 




