
№               
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

Орієнтовни
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

137 Погодження проектної документації робочого проекту «Нове будівництво 
котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ 
"НВО "ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. 
Комарова, 54;"Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-
а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-
рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 
"Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький 
(Кіровоград)»

за ДК 021:2015 – 
71300000-1 
Інженерні послуги

3122 263.69 грн.                       
(Двісті шістдесят три грн. 

69 коп.)

Не 
застосовується

вересень 
2017

138 Будівельно-монтажні роботи по ою'єкту "Капітальний ремонт КЗ НВО 
"Загальноосвітній нвчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1-дитячий юнацький центр 
"Перлинка", вул. Таврійська, 29/32"

за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний 
ремонт та 
реставрація"

3132 1 260 534.00 грн.              
(Один мільйон двісті 

шістдесят тисяч п'ятсот 
тридцять чотири грн.)

Звіт про 
укладений 

договір

вересень 
2017

Рішенням № 1045 від 
20.07.2017 року 
Кіровоградської 

міської ради виділено 
додаткові кошти на 

даний об'єкт. 
Загальна сума по 

об'єкту складає 1 490 
662.00 грн. (Один 
мільйон чотириста 
дев'яносто тисяч 

шістсот шістдесяи 
дві 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
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139 Будівельно-монтажні роботи по ою'єкту "Капітальний ремонт спеціалізованого 
ДНЗ (ясла-садок) № 29 "Червона шапочка", вул. Євгена Тельнова (просп. 
Правди), 20"

за ДК 021:2015 – 
45453000-7 
"Капітальний 
ремонт та 
реставрація"

3132 283 467.00 грн.                       
(Двісті вісімдесят три 

тисячі чотириста 
шістдесят сім грн.)

Звіт про 
укладений 

договір

вересень 
2017

Рішенням № 1045 від 
20.07.2017 року 
Кіровоградської 

міської ради виділено 
додаткові кошти на 

даний об'єкт. 
Загальна сума по 

об'єкту складає 563 
408.00 грн. (П'ятсот 
шістдесят три тисячі 
чотириста вісім грн.)

140 Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкті "Капітальний 
ремонт ЗОШ І ступеня № 37, вул. Металургів, 22-а в смт. Нове"

за ДК 021:2015 – 
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 7 988.43 грн.                           
(Сім тисяч дев'ятсот 

вісімдесят вісім грн. 43 
коп.)

Не 
застосовується

вересень 
2017

          Секретар тенедерного комітету                                                                                                                      підпис                                                                    С.Хоменко            

          Голова тендерного комітету - начальник спецбюджетного відідлу УКБ міської ради                              підпис                                                                   С.Сурнін                           
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