
код за ЄДРПОУ 31918234

№ п/п

Код  КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів)

Джерело 

фінансування 

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Підрозділ(и) 

(особа(и), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації)

Примітка

1 2410 державні кошти відкриті торги листопад 2010 р.
відділ механізації та 

енергозбереження

2 2410 державні кошти відкриті торги листопад 2010 р.
відділ механізації та 

енергозбереження

3 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

4 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

5 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

6 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

7 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

8 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

9 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

10 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

11 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

12 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

13 кошти підприємства відкриті торги
березень - грудень 

2011 р.

Відділ підготовки 

виробництва

14 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

15 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

16 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

17 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

18 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.

Планово-

економічний відділ, 

бухгалтерський 

відділ

19 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

20 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

21 кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

 Директор ДП "Херсонський облавтодор"

               В.Г.Шевчук

Машини та устаткування для будівництва інші 

(комбінована дорожня машина (КДМ) з 

піскорозкидальним обладнанням

Машини та устаткування для будівництва інші 

(навантажувач фронтальний)

Пісок та гравій (щебінь фр. 2х5)

Пісок та гравій (щебінь фр. 5х10)

Зміни до річного плану

державних закупівель  ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" на   2011рік

від 24 лютого 2011 р

Предмет закупівлі

Продукти нафтоперероблення рідкi (паливо 

дизельне)

Продукти нафтоперероблення рідкi (бензин А-

76(80))

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-95)

Продукти нафтоперероблення рідкi (мазут М-100)

Пісок та гравій (щебінь фр. 10х20)

Пісок та гравій (щебінь фр. 20х40)

Пісок та гравій (відсів гранітний)

Пісок та гравій (щебінь вапняковий)

інше технічне скло (склокульки для фарби для 

розмітки доріг)

Послуги з надання кредиту (відновлювальна 

кредитна лінія/овердрафт - граничний ліміт 5 000 

000,00 (п"ять мільйонів) грн.. термін користування 

12 місяців)

Продукти хімічні різні технічного призначення 

(емульгатор катіоноактивний для швидкорозпадних 

бітумних емульсій)

Продукти хімічні різні технічного призначення 

(адгезійна добавка для катіоноактивної бітумної 

емульсії)

Продукти нафтоперероблення рідкі (гас)

Продукти нафтоперероблення інші  (бітум 

нафтовий БНД 60/90)

Фарби та лаки (фарба ПФ-115)

Фарби та лаки (фарба для розмічання доріг)

Продукти хімічні різні технічного призначення ( 

катіоноактивний латекс для полімерної модифікації 

бітумів, асфальтобетонних сумішей та бітумних 

емульсій )



кошти підприємства відкриті торги березень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

22 кошти підприємства відкриті торги червень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

23 кошти підприємства відкриті торги лютий 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

24 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.
Відділ підготовки 

виробництва

25 кошти підприємства відкриті торги січень 2011 р.

26 кошти підприємства відкриті торги
березень - грудень                                                                        

2011 р.

27 2410
кошти місцевого 

бюджету
відкриті торги лютий 2011 р.

відділ механізації та 

енергозбереження

Т.Г. Тишкевич

С.Д. Зеков

Виробничий відділ                                               

Відділ з ремонтів та 

експлуатаційного 

утримання 

автомобільних доріг
Послуги зв"язку інші (послуги з забезпечення 

двостороннього зв"зку-технічне обслуговування та 

утримання технологічних дорожніх засобів зв"язку, 

організація та обслуговування інформаційно - 

телекомунікаційного вузла зв"язку)

Продукти хімічні різні технічного призначення 

(структуруюча добавка для модифікації бітумів та 

асфальтобетонних сумішей)

Сiль (для технiчного призначення)

Відходи чорних металів.(шлак доменний)

Інструменти ручні (віброплита для ущільнення 

грунту, щебеню, піску, асфальтобетонних сумішей 

в дорожньому будівництві, вагою 90 кг та кущоріз з 

двигуном внутрішньго згоряння, потужністю 2,2 к.с.)

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

Вироби металеві інші (знаки дорожні)

Послуги зв"язку інші (послуги з забезпечення 

двостороннього зв"зку-технічне обслуговування та 

утримання технологічних дорожніх засобів зв"язку, 

організація та обслуговування інформаційно - 

телекомунікаційного вузла зв"язку)


