
№               

з/п
Предмет закупівель

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

КЕКВ                                   

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі, грн.
Поцедура закупвлі

Очікуваний 

строк 

здійснення 

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

45 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реставрація будівлі 

Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора 

Чміленка,65"

за ДК 021:2015 – 

45453000-7 

"Капітальний ремонт 

та реставрація"

3142 1 300 000.00 грн.                        

(Один мільйон триста тисяч 

грн.)

звіт про укладання 

договору

Квітень 2018

46 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "НВО 

"Загашьноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр 

позашкільного виховання", вул. Короленка, 46"

за ДК 021:2015 – 

45453000-7 

"Капітальний ремонт 

та реставрація"

3132 800 000,00 грн.                       

(Вісімсот тисяч грн.)

звіт про укладання 

договору

Травень 2018

47 Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної 

зали КЗ "НВО "Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", 

центр позашкільного виховання", вул. Короленка, 46"

за ДК 021:2015 – 

45453000-7 

"Капітальний ремонт 

та реставрація"

3132 1 433 000,00 грн.                             

(Один мільйон чотириста 

тридцять три тисячі грн)

звіт про укладання 

договору

Квітень 2018

48 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний 

ремонт НВК "Кіровоградський колегіум - спеціалізований навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання", вул. Гагаріна, 16-6, м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 – 

71300000-1 Інженерні 

послуги

3132 30 000,00 грн                                     

(Тридцять тисяч грн.)

не застосовується Квітень 2018

49 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний 

ремонт тротуару та пішохідної частини мосту через р. Біянка по вул. 

Новгородській, м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 – 

71300000-1 Інженерні 

послуги

3132 60 000,00 грн.                         

(Шістдесят тисяч грн.)

звіт про укладання 

договору

Квітень 2018

50 Виготовлення експертизи кошторисної документації проекту будівництва по 

об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення та туалетів ДНЗ (ясла-садок) 

№ 28 "Зірочка", Студентський бульвар, 8-а"

за ДК 021:2015 – 

71319000-7 Експертні 

послуги

3132 5 779,20 грн. (П'ять тисяч 

сімсот сімдесять дев'ять грн. 

20 коп.

не застосовується Квітень 2018

          Голова тендерного комітету                                                                                                 підпис                                                                      С.Сурнін          

          Секретар тендерного комітету                                                                                              підпис                                                                      С.Хоменко             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства                                                               

економічного розвитку                                                       

і торгівлі України

22.03.2016 № 490

 Д О Д А ТО К                                                                                                                                                                                                                                                                

до  річного плану  закупівель на 2018 рік
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