
№               
      з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
КЕКВ                                   
                        

   (для 
бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 
призанчення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі, грн, з ПДВ.

Процедура 
закупвлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

131 Додаткові будівельно-монтажні роботи за проектом "Реставрація 
будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64"

за ДСТУ Б Д.1.-1:2013, 
інше,                                                                           
                                         
за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний ремонт і 

3132 1 200 000.00 грн.                          
           (Один мільйон 

двісті тисяч грн.)

Переговорна 
 процедура 

закупівлі 

Серпень 
2017

п. 6 ч. 2 ст 35                    
    ЗУ "Про публічні 

закупівлі"

132 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 30, вул. Вознесенська, 97"

за ДСТУ Б Д.1.-1:2013, 
інше,                                                                           
                                         
за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний ремонт і 
реставрація"

3132 987 822.00 грн.                        
      (Дев'ятсот вісімдесят 

сім тисяч вісімсот 
двадцять діві грн.)

Звіт про 
укладанний 

договір

Серпень 
2017

Рішенням № 1045 від 
20.07.2017 року 
Кіровоградської 

міської ради  
виділено додаткові 

кошти на даний 
об'єкт. Загальна суму 
по об"єкту складає 1 
400 991.00 грн (Один 

мільйон чотириста 
тисяч дев'ятсот 

дев'яносто одна грн.)

133 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 35, вул. Космонавта Попова, 28/20"

за ДСТУ Б Д.1.-1:2013, 
інше,                                                                           
                                         
за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний ремонт і 
реставрація"

3132 95 515.00 грн                      
 (Дев'янос п'ять тисяч 

п'ятсот п'ятнадцять грн.)

Звіт про 
укладанний 

договір

Серпень 
2017

Рішенням № 1045 від 
20.07.2017 року 
Кіровоградської 

міської ради  
виділено додаткові 

кошти на даний 
об'єкт. Загальна суму 

по об"єкту складає 
455 363 грн.  

(Чотириста п'ятдесят 
п'ять тисяч  триста 
шістдесят три грн.) 

ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            закупівель на 2017 рік

Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, код за ЄДРПОУ 23227605

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства                                                               
   економічного розвитку                                                       

    і торгівлі України
22.03.2016 № 490



№               
      з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
КЕКВ                                   
                        

   (для 
бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 
призанчення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі, грн, з ПДВ.

Процедура 
закупвлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

134 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43"

за ДСТУ Б Д.1.-1:2013, 
інше,                                                                           
                                         
за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний ремонт і 
реставрація"

3132 185 711.00 грн.                              
            (Сто вісімдесят 

п'ять тисяч сімсот 
одинадцять грн.)

Звіт про 
укладанний 

договір

Серпень 
2017

Рішенням № 1045 від 
20.07.2017 року 
Кіровоградської 

міської ради  
виділено додаткові 

кошти на даний 
об'єкт. Загальна суму 

по об"єкту складає 
769 337.00  грн 

(Сімсот шістдеят 
дев'ять тисяч триста 

тридцять сім грн.)
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