
№               
      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

49 Виконання авторського нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт   
КЗ "НВО -"Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 
"Гармонія"-гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання 
"Контакт", вул. В'ячеслава Чорновола, 15"

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

3132 2 462,40 грн.                           
     (Дві тисячі чотириста 
шістдесят дві грн.                    

       40 коп.)

Не 
застосовується

Квітень  
2017

50 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт міського 
соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, вул. Олени Теліги, 75-г"

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

3132 300 000, 00 грн                   
 (Триста тисяч грн.)

Звіт про 
укладанний 

договір

Квітень  
2017

51 Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Капітальний 
ремонт КЗ "Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів 
№ 34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр", 
Студентський бульвар, 11, м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 –  
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 2 977,00 грн                          
   (Дві тисячі дев'ятсот 

сімдесят сім грн.)

Не 
застосовується

Квітень  
2017

52 Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Капітальний 
ремонт приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39"

за ДК 021:2015 –  
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 20 000,00 грн.                           
       (Двадцять тисяч грн.)

Не 
застосовується

Квітень  
2017

53 Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Капітальний 
ремонт приміщення  дитячо-юнацького клубу "Моноліт",  проїзд Тінистий, 5, м. 
Кропивницький"

за ДК 021:2015 –  
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 3 827,00 грн.                       
 (Три тисячі вісімсот 

двадцять сім грн.)

Не 
застосовується

Квітень  
2017
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