
№               
      з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Код згідно 
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   (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

97 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
будівлі по вул. Велика Перспективна, 41, в м. Кропивницький (Кіровоград) "

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 3 510.00 грн.                              
        (Три тисячі п'ятсот 

десять грн.)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

98 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
КЗ "НВО "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр 
позашкільного виховання", вул. Короленка, 46                                  м. 
Кропивницький"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 2 970.00 грн.                           
     (Дві тисячі дев'ятсот 

сімдесят  грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

99 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
КЗ "НВО № 33 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад", вул. Микитенка, 35/21, м. Кропивницький"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 2 700.00 грн                             
      (Дві тисячі сімсот 

грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

100 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
ДНЗ (ясла-садок) № 63 "Посмішка", вул. Академіка Тамма, 4-а в     м. 
Кропивницькому"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 2 160.00 грн                      
(Дві  тисячі сто 
шістдесят грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

101 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
спеціалізованого ДНЗ (ясла-садок) № 29 "Червона шапочка, вул. Євгена 
Тельнова (просп. Правди), 20 в м. Кропивницькому"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 2 700.00 грн                 
(Двісті тисяч сімсот  грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

102 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
КЗ "НВО "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий 
юнацький центр "Перлинка", вул. Таврійська, 29/32, м. Кропивницький"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 3 240.00 грн                        
 (Три тисячі двісті сорок 

грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

103 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
нежитлового приміщення по вул. Віктроа Чміленка, 47"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 2 700.00 грн               
(Двісті тисяч сімсот  грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

104 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30, вул. Вознесенська, 97 м. Кропивницький"

 за ДК 021:2015 – 
71247000-1 Нагляд за 
будівельними роботами

3132 4 200.00 грн                 
(Чотири  тисячі двісті 

грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

105 Промивка водопроводу  по об'єкту "Нове будівництво зовнішнього водопроводу 
по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській в                                          м. 
Кропивницькому" "

за ДК 021:2015 – 
45111214-1 Струминне 
очищення

3132 1 756.80  грн                 
(Одна тисяча сімсот 
п'ятдесят шість грн)

Не 
застосовується  

Червень  
2017

ДОПОВНЕННЯ ДО ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                       закупівель на 2017 рік
Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради, код за ЄДРПОУ 23227605
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                                       і торгівлі України
22.03.2016 № 490
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