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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2016 рік  
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, 03365707 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 
Предмет закупівлі  Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)  

Очікувана вартість 

предмета закупівлі  

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки  

1 2 3 4 5 6 

код 84.24.1 (75241000-7) - послуги у 
сфері громадського порядку та 

громадської безпеки (код 75241000-

7 - послуги із забезпечення 

громадської безпеки (послуги з 

охорони Інгульського мосту) 

(84.24.19-00.00)) 

2240 

699480,00 грн. (шістсот 

дев'яносто дев'ять тисяч 

чотириста вісімдесят грн.) 

 

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень відсутність 

конкуренції (у  

тому числі з 

технічних причин) 

на відповідному 

ринку, внаслідок 

чого договір про 

закупівлю може 

бути укладено 

лише з одним 

постачальником, 

за відсутності при 

цьому 

альтернативи  

код 84.24.1 (75241000-7) - послуги у 

сфері громадського порядку та 

громадської безпеки (код 75241000-

7 - послуги із забезпечення 

громадської безпеки (послуги з 

охорони Південнобузького мосту) 

2240 

699480,00 грн. (шістсот 

дев'яносто дев'ять тисяч 

чотириста вісімдесят грн.) 

 

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень відсутність 

конкуренції (у  

тому числі з 

технічних причин) 

на відповідному 

ринку, внаслідок 

чого договір про 
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(84.24.19-00.00)) закупівлю може 

бути укладено 

лише з одним 

постачальником, 

за відсутності при 

цьому 

альтернативи  

код 96.03.1 (98371000-4) - послуги 

похоронні та суміжні послуги (код 

98371000-4 - поховальні послуги 

(догляд за кладовищами (96.03.12-

00.00)) 

2240 
2300000,00 грн. (два мільйони 

триста тисяч грн.)  

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний 

газ) (газ природний для потреб 

департаменту житлово-

комунального господарства 

Миколаївської міської ради 

(06.20.10-00.00)) 

2273 

315436,80 грн. (триста 

п'ятнадцять тисяч чотириста 

тридцять шість грн. 

вісімдесят коп.)  

Відкриті 

торги 

січень 

 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний 

газ) (газ природний для утримання 

вічного вогню (06.20.10-00.00)) 

2273 

54074,88грн. (п'ятдесят 

чотири тисячі сімдесят чотири 

грн. вісімдесят вісім коп.)  

Відкриті 

торги 

січень 

 

код 81.30.1 (50232000-0) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з технічного 

2240 

6 665 487,48 грн. (шість 

мільйонів шістсот шістдесят 

п'ять тисяч чотириста 

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 
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обслуговування систем освітлення 

вулиць і громадських місць та 

світлофорів) (утримання мереж 

зовнішнього освітлення (81.30.10-
00.00)) 

вісімдесят сім грн. сорок вісім 

коп.) 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 35.13.1 (65300000-6) - 

розподіляння електричної енергії 
(розподіл електричної енергії та 

супутні послуги) (транспортування 

та розподіл електроенергії 

(35.13.10-00.00)) 

2273 

6 800 552,48 грн. (шість 
мільйонів вісімсот тисяч 

п'ятсот п'ятдесят дві грн. 

сорок вісім коп.)  

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 81.30.1 (98371000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(поховальні послуги) (прибирання 

міських кладовищ (81.30.10-00.00)) 

2240 
3400000,00 грн. (три мільйони 

чотириста тисяч грн.) 

переговорн

а процедура 

закупівлі 

січень замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 81.30.1 (71421000-5) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги у сфері садово-паркової 

архітектури) (утримання малих 

архітектурних форм (81.30.10-

00.00)) 

2240 

2810000,00 грн. (два мільйони 

вісімсот десять тисяч грн.)  

 

переговорн

а процедура 

закупівлі 

лютий замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій) 

(санітарне очищення, кронування, 

2240 

3650 350,00 грн. (три 

мільйони шістсот п'ятдесят 

тисяч триста п'ятдесят грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 
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обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 

зеленими насадженнями на 

бульварних частинах: пр.Леніна, 
вул.Чкалова, вул.Чигрина та 

зелених зонах: пр.Миру, 

пр.Жовтневому, розташованих в 

м.Миколаєві (81.30.10-00.00)) 

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій) 

(санітарне очищення, кронування, 

обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 
зеленими насадженнями на об’єктах 

благоустрою, розташованих на 

території Центрального району 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

3 520 350,00 грн.  (три 

мільйони п'ятсот двадцять 
тисяч триста п'ятдесят грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з  утримання територій) 

придбання посадка та догляд за 

квітниками розташованих в м. 
Миколаєві на об’єктах благоустрою, 

закріпленими за департаментом 

житлово-комунального 

господарства Миколаївської міської 

ради (81.30.10-00.00)) 

2240 

3 220 350,00 грн. (три 

мільйони двісті двадцять 
тисяч триста п'ятдесят грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 
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код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій ) 

(санітарне очищення, кронування, 
обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 

зеленими насадженнями на об’єктах 

благоустрою, розташованих на 

території Заводського району 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

2 320 480,00 грн.  (два 
мільйони триста двадцять 

тисяч чотириста вісімдесят 

грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

відміна  

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій) 

(санітарне очищення, кронування, 
обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 

зеленими насадженнями на об’єктах 

благоустрою, розташованих на 

території Корабельного району 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

1 454 608,00 грн.  (один 
мільйон чотириста 

п'ятдесят чотири тисячі 

шістсот вісім грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій) 
(санітарне очищення, кронування, 

обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 

зеленими насадженнями на об’єктах 

благоустрою, розташованих на 

2240 
2 043 320,00 грн.  (два 

мільйони сорок три тисячі 

триста двадцять грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 
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території Ленінського району 

(81.30.10-00.00)) 

код 81.29.1 (90923000-3) - послуги 

щодо очищування, інші (послуги з 

дератизації) (дератизація житлового 

фонду міста (81.29.11-00.00)) 

2240 

914600,00грн. (дев'ятсот 

чотирнадцять тисяч шістсот 

грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

код 81.29.1 (90924000-0) - послуги 

щодо очищування, інші (послуги з 

фумігації) (дезінсекція житлового 
фонду міста (81.29.11-00.00)) 

2240 
672000,00 грн. (шістсот 

сімдесят дві тисячі грн.) 

Відкриті 

торги 

березень  

 

код 74.90.2 - (50411000-9) послуги 

професійні, технічні та комерційні, 

інші, н.в.і.у (послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних приладів) (повірка 

приладів обліку теплової енергії в 

житлових будинках м.Миколаєва 

(74.90.20-00.00)) 

2240 

1140384,00 грн. (один 

мільйон сто сорок тисяч 

триста вісімдесят чотири 

грн.)  

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт вул. Металургів 

у м. Миколаєві 
2240 

701000,00 грн. (сімсот одна 

тисяча грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 
 

поточний ремонт вул.Садова у м. 
Миколаєві 

2240 
361000,00 грн.  (триста 

шістдесят одна тисяча грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 
 

поточний ремонт 

вул.Айвазовського у м. 
Миколаєві 

2240 
1000000,00 грн.  (один 

мільйон грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт непарної 

сторони проспекту Леніна в 
2240 

3600000,00 грн.  (три 

мільйони шістсот тисяч 

Відкриті 

торги 

лютий 
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м.Миколаєві грн.) 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини 
пр.Богоявленського від 

вул.Маячна  до вул.Адм. 
Ушакова  у м. Миколаєві 

2240 
3600000,00 грн.  (три 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт парної сторони 
проспекту Леніна у м. Миколаєві 

2240 
3600000,00 грн.  (три 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вул.Чкалова в м. 
Миколаєві 

2240 
490000,00 грн.  

(чотириста дев'яносто 
тисяч грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Бузька від 
Одеського шосе до вул.Північної 

у м. Миколаєві 

3132 

2414000,00 грн.  (два 

мільйони чотириста 
чотирнадцять тисяч грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці 
Куйбишева в м.Миколаєві 

2240 
264180,00 грн. (двісті 

шістдесят чотири тисячі 
сто вісімдесят грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 
проїзної частини вулиці 

Космонавтів в м.Миколаєві 

2240 769633,00 грн. (сімсот 

шістдесят дев'ять тисяч 
шістсот тридцять три 

грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 
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поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини проспекту Миру 
від вул.Новозаводська до 

вул.Будівельників в м.Миколаєві 

2240 
690767,00 грн. (шістсот 

дев'яносто тисяч сімсот 
шістдесят сім грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці Кірова 
від вул.Космонавтів до 

вул.Куйбишева в м.Миколаєві 

2240 
710518,00 грн. (сімсот 

десять тисяч п'ятсот 
вісімнадцять грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці 
Казарського в м.Миколаєві 

2240 
283191,00 грн. (двісті 

вісімдесят три тисячі сто 
дев'яносто одна грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 
проїзної частини вулиці 

Електронна в м.Миколаєві 

2240 
402604,00 грн. (чотириста 
дві тисячі шістсот чотири 

грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці 2 
Набережна в м.Миколаєві 

2240 
259111,00 грн. (двісті 

п'ятдесят дев'ять тисяч 
сто одинадцять грн.) 

Відкриті 

торги 

лютий 

 

поточний ремонт підїзної дороги 
до кладовища від вул.Кірова до 

військової частини в м.Миколаєві 

2240 219996,00 грн. (двісті 

дев'ятнадцять тисяч 
дев'ятсот дев'яносто шість 

грн.) 

Відкриті 
торги 

лютий 
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поточний ремонт  
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вул.Батуріна  в 
м. Миколаєві 

2240 1071372,00 грн. (один 
мільйон сімдесят одна 

тисяча триста сімдесят 
дві грн.) 

Відкриті 

торги 

березень 

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 
проїзної частини 

вул.Чайковського в м.Миколаєві 

2240 313938,00 грн. (триста 

тринадцять тисяч 
дев'ятсот тридцять вісім 

грн.) 

Відкриті 
торги 

березень 

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вул. Залізничної 
в м. Миколаєві 

2240 
938316,00 грн. (дев'ятсот 

тридцять вісім тисяч 
триста шістнадцять грн.) 

Відкриті 

торги 

березень 

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 
проїзної частини вул. 

Молодогвардійської в м. 
Миколаєві 

2240 
861621,00грн. (вісімсот 

шістдесят одна тисяча 
шістсот двадцять одна 

грн.)  

Відкриті 
торги 

березень 

 

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 

природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний 

газ) (газ природний для потреб 
департаменту житлово-

комунального господарства 
Миколаївської міської ради 

(06.20.10-00.00)) 

2273 

315436,80 грн. (триста 

п'ятнадцять тисяч 

чотириста тридцять шість 

грн. вісімдесят коп.)  

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

березень  

замовником було 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

код 06.20.1 (09123000-7) - газ 2273 54074,88грн. (п'ятдесят Переговорна березень  замовником було 
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природний, скраплений або в 
газоподібному стані (природний 

газ) (газ природний для 
утримання вічного вогню 

(06.20.10-00.00)) 

чотири тисячі сімдесят 

чотири грн. вісімдесят вісім 

коп.) 

процедура 

закупівлі 

двічі відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників  

поточний ремонт зливової 
каналізації в районі шпиталю по 

вул.Київській, 1 

2240 

242123,00 грн. (двісті сорок 

дві тисячі сто двадцять три 

грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці Озерна в 
м.Миколаєві 

2240 

244017,86 грн. (двісті сорок 

чотири тисячі сімнадцять 

грн. вісімдесят шість коп.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт зливової 

каналізації по вул.Лазурна в 
м.Миколаєві 

2240 

1790000,00 грн. (один 

мільйон сімсот дев'яносто 
тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 
проїзної частини вул. Театральна 

(вул.Васляєва) від 
пр.Богоявленського 

(пр.Жовтневий)  до 
вул.Чайковського  в м.Миколаєві 

2240 

372649,00 грн. (триста 

сімдесят дві тисячі шістсот 
сорок дев'ять грн.) 

Відкриті 
торги 

березень  

 

поточний ремонт зливової 

каналізації по вул.Г.Карпенка - 
вул.Курортна (вул.Бутоми) в 

районі          ЗОШ №6 в м. 

2240 

271994,00 грн. (двісті 

сімдесят одна тисяча 

дев'ятсот дев'яносто  

чотири грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  
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Миколаєві 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці Крилова 
в м. Миколаєві 

2240 

253086,35 грн. (двісті 

п'ятдесят три тисячі 

вісімдесят шість тридцять 

п'ять коп.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття вул. 
3 Поздовжня від вул. Гмирьова 

до вул. Космонавтів 

 

435416.39 грн. (чотириста 

тридцять п'ять тисяч 

чотириста шістнадцять 

тридцять дев'ять коп.) 

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини проспекту 
Богоявленський від проспекту 

Центральний до шляхопроводу у 
мікрорайоні Широка Балка в 

м.Миколаєві 

2240 
 

3600000,00 грн. (три 

мільйони шістсот тисяч 

грн.)  
 

Відкриті 

торги 

березень  

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

об'їзної дороги від вул.О.Вишні 
до пр.Жовтневого в 

Корабельному районі м. 
Миколаєва 

2240 
650000,00 грн. (шістсот 

п'ятдесят тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  

 

код 81.30.1 (77314000-4) - послуги 

щодо благоустрою території 

(послуги з утримання територій ) 

(санітарне очищення, кронування, 

2240 

2 320 480,00 грн.  (два 

мільйони триста двадцять 

тисяч чотириста вісімдесят 

грн.)  

Відкриті 

торги 

березень  
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обрізка, знесення дерев, 

викошування газонів та догляд за 

зеленими насадженнями на об’єктах 

благоустрою, розташованих на 
території Заводського району 

(81.30.10-00.00)) 

поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття проїзної частини вул. 

Новобузької від вул. Троїцької до 

вул.Електронної  

2240 

734172,62 грн. (сімсот 

тридцять чотири тисячі сто 

сімдесят дві шістдесят дві 

коп.)  

Відкриті 

торги 

квітень  

 

поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття проїзної частини вулиці 

Адміральська у м. Миколаєві 

2240 
900000,00 грн. (дев'ятсот 

тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

квітень  

 

поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття проїзної частини вулиці 

Індустріальна у м.Миколаєві  

2240 
900000,00 грн. (дев'ятсот 

тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

квітень  
 

поточний ремонт асфальтобетонного 

покриття проїзної частини вулиці 

Театральної від проспекту Миру до 

вулиці Миколаївської у м. Миколаєві 

2240 
610000,00 грн. (шістсот 

десять тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

квітень  

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

проїзної частини вулиці 
Миколаївської від вул.Космонавтів 

до вул.Театральної в м.Миколаєві 

2240 
900000,00грн. (дев'ятсот 

тисяч грн.) 
Відкриті 

торги 

квітень  

 

поточний ремонт 
асфальтобетонного покриття 

2240 
1660300,00грн. (один 

мільйон шістсот 
Відкриті 

торги 

квітень  
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проїзної частини вул.Космонавтів 
від вул.Миколаївської до 

пл.Перемоги м. Миколаєві 

шістдесят тисяч триста 
грн.) 

код 74.90.2 (50750000-7) - 
послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н.в.і.у (послуги 
з технічного обслуговування 

ліфтів) (експертне обстеження 
ліфтів у житлових будинках 

(74.90.20-00.00)) 

2240 
648000,00 грн. (шістсот 

сорок вісім тисяч грн.)  

Відкриті 

торги 

квітень  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.01.2016 №1 
(в редакції рішення комітету з конкурсних торгів від 22.04.2016 №14) 
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Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік  

департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  

Департамент житлово-комунального господарства 
Миколаївської міської ради, код ЄДРПОУ 03365707  

(найменування Замовника, код за ЄДРПОУ)  

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтований 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки  

1 2 3 4 5 6 

Код за ДК 016:2010: 33.13.1 - 
ремонтування та технічне 

обслуговування електронного та 
оптичного устаткування (за ДК 

021:2015: 50532000-3 - послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 
електричної техніки, апаратури та 

супутнього обладнання) 

010116 2240 194,82 грн. (сто 
дев*яносто чотири грн. 

82 коп.) у т.ч. ПДВ - 
32,47 грн. 

  Договір № 15 від 12.01.2016 
ПАТ"Миколаївобленерго" 

Код за ДК 016:2010: 36.00.2 - 
обробляння та розподіляння води 

водопроводами (за ДК 021:2015: 

010116 2272 
100105 2272 

4 001,00 грн. (чотири 
тисячі одна грн. 00 

коп.) з ПДВ, у т.ч. по 

  Договір № 18 від 20.01.2016 
МКП"Миколаїводоканал" 
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65111000-4 - розподіл питної води) тимчасовому 
кошторису: 840,00 грн. 

Код за ДК 016:2010: 62.02.3 - послуги 
щодо технічної допомоги у сфері 

інформаційних технологій (за ДК 
021:2015: 72253000-3 - послуги з 

підтримки користувачів та з технічної 
підтримки) 

010116 2240 4 800,00 грн. (чотири 
тисячі вісімсот грн. 00 

коп.) без ПДВ, у т.ч. по 
тимчасовому 

кошторису - 1 200,00 
грн. 

  Договір № 19 від 22.01.2016 
ТОВ"ЦІАТ" 

Код за ДК 016:2010: 33.14.1 - 

ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 

устаткування (за ДК 021:2015: 
50750000-7 - послуги з технічного 

обслуговування ліфтів) 

010116 2240 9 863,40 грн. (дев*ять 

тисяч вісімсот 
шістдесят три грн. 40 

коп.) у т.ч. ПДВ - 1 
613,88 грн. , у т.ч. по 

тимчасовому 

кошторису - 2 420,85 
грн. 

  Договір № 20 від 22.01.2016 

КП"Миколаївліфт" 

Код за ДК 016:2010 : 81.21.1 - послуги 
щодо загального очищування будівель 
(за ДК 021:2015 : 90911000-6 - послуги 

з прибирання житла, будівель та миття 
вікон) 

010116 
100105 2240 

63 338,46 грн. 
шістдесят три тисячі 
триста тридцять вісім 

грн. 46 коп.) у т.ч. по 
тимчасовому 

кошторису - 31 150,68 
грн. 

  Договір № 21 від 28.01.2016 
ТОВ "Соляні" 

Код за ДК 016:2010 : 86.90.1 - послуги 

у сфері охорони здоров*я (за ДК 
021:2015 : 85141000-9 - послуги 

медичного персоналу); Код за ДК 
016:2010 : 33.17.1 - ремонтування та 

010116 

100105 2240 

6 024,00 грн. (шість 

тисяч двадцять чотири 
грн. 00 коп.), у т.ч. по 

тимчасовому 
кошторису - 2 622,00 

  Договірп № 22 від 28.01.2016 

КП "Миколаївліфт" 
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технічне обслуговування інших 
транспортних засобіві устаткування 

(за ДК 021:2015 : 50112000-3 - послуги 
з ремонту та технічного 

обслуговування автомобілів) 

грн. 

Код за ДК 016:2010 : 68.20.1 - послуги 
щодо оренди й експлуатування 

власної чи взятої у лізинг нерухомості 
(за ДК 021:2015 : 70220000-9 послуги 

з надання в оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості) 

010116 
100105 2240 

96,00 грн. (дев*яносто 
шість грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ - 16,00 грн., у 
т.ч. по тимчасовому 

кошторису - 42,00 грн. 

  Договірп № 23 від 28.01.2016 
КП "Миколаївліфт" 

Код за ДК 016:2010 : 80.10.1 - послуги 

пов*язані з особистою безпекою (за 
ДК 021:2015 : 79713000-5 послуги з 

охорони об*єктів та особистої 
безпеки) 

010116 2240 35 140,00 грн. 

(тридцять п*ять тисяч 
сто сорок грн. 00 коп.) 

без ПДВ, у т.ч. по 
тисчасовому 

кошторису - 8 680,00 

грн. 

  Договір № 24 від 28.01.2016 

ФОП Бабков Ю.В. 

Код за ДК 016:2010 : 42.11.1 - дороги 

автомобільна та автомагістралі, інші 
дороги, елементи доріг; злітно-
посадкові смуги летовищ (за ДК 

021:2015 : 45233000-9 - будівництво, 
влаштування фундаменту та покриття 

шосе, доріг (45233141-9 - технічне 
обслуговування доріг) 

100203 2240 199 999,00 грн. (сто 

дев*яносто дев*ять 
тисяч дев*ятсот 

дев*яносто дев*ять 

грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 
33 333,17 грн., у т.ч. по 

тимчасовому 
кошторису - 5 000,00 

грн. 

  Договір № 25 від 28.01.2016 КП 

"ЕЛУ автодоріг" 

Код за ДК 016:2010 : 38.11.1 - 
збирання безпечних відходів, 

010116 
100105 2240 

3 662,94 грн. (три 
тисячі шістсот 

  Договір № 26 від 28.01.2016 
ТОВ "Валан" 
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непридатних для вторинного 
використовування (Код за ДК 

021:2015 : 90511000-2 - послуги зі 
збирання сміття) 

шістдесят дві грн. 94 
коп.) у т.ч. по 

тимчасовому 
кошторису - 1 337,10 

грн. 

Код за ДК 016:2010 : 58.14.1 - журнали 
та періодичні видання друковані (за 

ДК 021:2015 : 22212000-9 - періодичні 
видання) 

100105 2210 2 496,00 грн. (дві тисячі 
чотириста дев*яносто 

шість грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

  Договір № 27 від 28.01.2016 
ТОВ "Науково-виробнича фірма 

"Інпроект" 

Код за ДК 016:2010 : 35.22.1 - 
розподіляння газоподібного палива 
трубопроводами (за ДК 021:2015 : 

6521000-8 - розподіляння газу) 

100203 
010116 

100105 2274 

По тимчасовому 
кошторису: 14 833,91 
грн. (чотирнадцять 

тисяч вісімсот 
тридцять три грн. 91 

коп.) з ПДВ 

  Договір № 28 від 28.01.2016 
ПАТ "Миколаївгаз" 

Код за ДК 016:2010 : 95.11.1 - 
ремонтування комп*ютерів та 

периферійного устаткування (за ДК 
021:2015 : 50313000-2 - технічне 

обслуговування і ремонт копіювально-
розмножувальної техніки) 

010116 
100105 2240 

По тимчасовому 
кошторису: 2 665,00 

грн. (дві тисячі шістсот 
шістдесят п*ять грн. 00 

коп.) 

  Договір № 29 від 28.01.2016 
ФОП Головащенко О.О.  

Код за ДК 016:2010 : 95.11.1 - 

ремонтування комп*ютерів та 
периферійного устаткування (за ДК 

021:2015 : 50313000-2 - технічне 
обслуговування і ремонт копіювально-

розмножувальної техніки) 

010116 2240 42 420,00 грн. (сорок 

дві тисячі чотириста 
двадцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. по тмчасовому 
кошторису - 2 820,00 

грн. 

  Договір № 30 від 28.01.2016 

ТОВ "Офіскомплект" 
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Код за ДК 016:2010 : 95.11.1 - 
ремонтування комп*ютерів та 

периферійного устаткування (за ДК 
021:2015 : 50322000-8 - послуги з 

технічного обслуговування 
персональних комп*ютерів) 

010116 
100105 2240 

35 640,00 грн. 
(тридцять п*ять тисяч 

шістсот сорок грн. 00 
коп.) у т.ч. по 

тимчасовому 
кошторису - 8 910,00 

грн. 

  Договір № 31 від 28.01.2016 
ТОВ "Офіскомплект" 

Код за ДК 016:2010 : 06.20.1 - газ 
природний, скраплений або в 

газоподібному стані (за ДК 021:2015 : 
09123000-7 - природний газ) 

100203 
010116 

100105 2274 

По тимчасовому 
кошторису: 131 488,06 

грн. (сто тридцять одна 
тисяча чотириста 

вісімдесят вісім грн. 06 

коп.) 

  Договір № 32 від 28.01.2016 
ТОВ "Миколавгаз Збут" 

Код за ДК 016:2010 : 43.99.5 - монтаж 

сталевих конструкцій (за ДК 021:2015 
: 45223000-6 - споруждення 

конструкцій (45223100-7 - монтаж 

металевих конструкцій) 

100203 2240 По тимчасовому 

кошторису - 32 677,20 
грн. (тридцять дві 

тисячі шістсот сімдесят 

сім грн. 20 коп.) 

  Договір № 33 від 28.01.2016 

ФОП Рогоза В.Ю. 

Код за ДК 016:2010 : 38.21.5 - 

розміщення безпечних відходів (за ДК 
021:2015 : 90533000-2 - послуги з 

управління сміттєзвалищами) 

100203 2240 99 936,00 грн. 

(дев*яносто де*ять 
тисяч дев*ятсот 

тридцять шість грн. 00 

коп) у т.ч. по 
тимчасовому 

кошторису - 64 817,55 
грн. 

  Договір № 34 від 28.01.2016 

ФОП Кущ Є.В. 
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Код за ДК 016:2010 : 63.11.1 - послуги 
щодо обробляння даних, 

розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою (за 

ДК 021:2015 : 64216000-3 - послуги 
систем електронної передачі 

електроних повідомлень та 
інформації) 

010116 2240 
100203 2240 

5 247,17 грн. (п*ять 
тисяч двісті сорок сім 

грн. 17 коп.) у т.ч. ПДВ 
- 874,52 грн. 

  Договір № 35 від 01.02.2016 ДП 
"Зовнішторгвидав України" 

Код за ДК 016:2010 : 45.20.1 - технічне 

обслуговування і ремонтування 
автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів (за ДК 
021:2015 : 50112000-3 - послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

автомобілів) 

010116 2240 По тимчасовому 

кошторису - 1 270,00 
грн. (одна тисяча двісті 

сімдесят грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ 

  Договір № 38 від 02.02.2016 

ТОВ "Автоцентр на 
Будівельників" 

Код за ДК 016:2010 : 49.41.1 - 

Перевезення вантажів дорожніми 
транспортними засобами (за ДК 
021:2015 : 90620000-9 - послуги з 

прибирання снігу) 

100203 2240 194 324,35 грн. (сто 

дев*яносто чотири 
тисячі триста двадцять 
чотири грн. 35 коп.) у 

т.ч. ПДВ - 32 387,39 
грн. По тимчасовому 

кошторису - 19 000,00 
грн.) 

  Договір № 39 від 03.02.2016 

ТОВ "Миколаївавтодор" 

Код за ДК 016:2010 : 61.10.4 - послуги 

зв*язку Інтернетом проводовими 
мережами (за ДК 021:2015 : 7241000-7 

010116 2240 7 513,00 грн. (сім тисяч 

п*ятсот тринадцять 
грн. 00 коп.) у т.ч. по 

  Договір № 40 від 04.02.2016 ПП 

"Дикий Сад" 
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- послуги провайдерів) тимчасовому 
кошторису - 1 366,00 

грн. 

Код за ДК 016:2010 : 61.10.4 - послуги 
зв*язку Інтернетом проводовими 

мережами (за ДК 021:2015 : 7241000-7 
- послуги провайдерів) 

100105 2240 4 000,00 грн. (чотири 
тисячі грн. 00 коп.) 

  Договір № 41 від 04.02.2016 ПП 
"Дикий Сад" 

Код за ДК 016:2010 : 43.29.1 - роботи 
будівельно-монтажні, інші (за ДК 

021:2015 : 45223000-6 - споруждення 

конструкцій (45223100-7 - монтаж 
металевих конструкцій) 

100203 2240 По тимчасовому 
кошторису - 43 863,04 
грн. (сорок три тисячі 

вісімсот шістдесят три 
грн. 04 коп.) 

  Договір № 42 від 04.02.2016 
ФОП Козира Т.О. 

Код за ДК 016:2010 : 1) 29.32.3 - 
частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів н.в.і.у; 2) 20.59.4 

- засоби змащувальні, присадки, 
речовини антифризні, готові (за ДК 

021:2015 : 1) 34300000-0 - частини та 
приладдя до транспортних засобів і їх 
двигунів; 2) 09211000-1 - мастильні 

оливи та мастильні матеріали) 

010116 2210 По тимчасовому 
кошторису - 8 051,00 

грн. (вісім тисяч 

п*ятдесят дона грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ - 1 

341,84 грн. 

  Договір № 43 від 05.02.2016 
ФОП Пісоцька Ю.В.  

Код за ДК 016:2010: 33.13.1 - 

ремонтування та технічне 
обслуговування електронного та 
оптичного устаткування (за ДК 

021:2015: 50532000-3 - послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 

електричної техніки, апаратури та 
супутнього обладнання) 

100101 2240 8 577,75 грн. у т.ч. ПДВ 

- 1 429,63 грн. 

  Договір № 46 від 17.02.2016 

ПАТ "Миколаївобленерго" 
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Код за ДК 016:2010 : 33.11.1 - 
ремонтування та технічне 

обслуговування металевих 
конструкцій (код за ДК 021:2015 : 

50411000-9 - послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
вимірювальних приладів) 

010116 2240 186,60 грн. у т.ч. ПДВ - 
31,08 грн. 

  Договір № 47 від 17.02.2016 
ПАТ "Миколаївгаз" 

Код за ДК 016:2010 : 58.29.2 - 
програмне забезпечення прикладне на 

фізичних носіях (код за ДК 021:2015 : 
4843000-1 - пакети програмного 

забезпечення для управління 

матерально-технічних ресурсів) 

100105 2240 3 648,00 грн. з ПДВ   Договір № 48 від 17.02.2016 
ТОВ "НВФ" "АВК Созидатель" 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Експертиза 

кошторисної частини проектної 
документації за робочим проектом 

"Капітальний ремонт шиферної 

покрівлі житлового будинку по вул. 
Гмирьова, 7 у м. Миколаєві" 

100102 3131 1 454,58 грн. у т.ч. ПДВ 

- 242,43 грн. 

  Договір № 51 від 18.02.2016 ДП 

"Укрдержбудекспертиза" 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Експертиза 
кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом 

"Капітальний ремонт шиферної 
покрівлі житлового будинку по пров. 

Кур'єрскому, 9 у м. Миколаєві" 

100102 3131 1 416,83 грн. у т.ч. ПДВ 
- 236,14 грн. 

  Договір № 52 від 18.02.2016 ДП 
"Укрдержбудекспертиза" 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Експертиза 
кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом 
"Капітальний ремонт житлового 

100102 3131 6 735,31 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 122,55 

  Договір № 53 від 18.02.2016 ДП 
"Укрдержбудекспертиза" 
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будинку по вул. Велика Морська, 11 у 
м. Миколаєві" 

63.11.1 – послуги щодо обробляння 
даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-
технологічною інфраструктурою (Код 

за ДК 021:2015 : 72312000-5) 

010116 2240 2 640,00 у т.ч. ПДВ - 
440,00 грн. 

  Договір № 54 від 19.02.2016 ДП 
"Зовнішторгвидав України" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт кабелю за адресою: м. 

Миколаїв, вул. 295 Стрілецької 
Дивізії, 75/2 

100203 2240 9 981,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 163,60 грн. 

  Договір № 55 від 23.02.2016 
ПАТ "Миколаївобленерго" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання робіт з 

розробки проектно-кошторисної 
документації по об*єкту: 

"Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по пров. 
Торговий, 1 у м. Миколаєві" 

100102 3131 6 012,00 грн. без ПДВ   Договір № 58 від 03.03.2016 ПП 

"А-Архітектор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку 

по пров. Торговий, 1 у м. Миколаєві 

100102 3131 234 353,69 грн. у т.ч. 
ПДВ - 39 058,95 грн. 

  Договір № 59 від 04.03.2016 
ТОВ "Імпортстрой" 

ДСТУ НБА.2.2-11:2014 Авторський 
нагляд за об*єктом: "Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку 
по пров. Торговий, 1 у м. Миколаєві" 

100102 3131 1 030,00 грн. без ПДВ   Договір № 60 від 04.03.2016 ПП 
"А-Архітектор" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виготовлення ПКД 
по об*єкту: "Капітальний ремонт 

100102 3131 36 437,81 грн. без ПДВ   Договір № 61 від 09.03.2016 
ФОП Павлінов Ю.О.  
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шиферного покриття житлового 
будинку по вул. Гмирьова, 7 у м. 

Миколаєві" 

Код за ДК 016:2010 : 58.29.2 - 

програмне забезпечення прикладне на 
фізичних носіях (код за ДК 021:2015 : 

4843000-1 - пакети програмного 

забезпечення для управління 
матерально-технічних ресурсів) 

010116 2240 1 500,00 грн. без ПДВ   Договір № 62 від 10.03.2016 

ФОП Листопад Г.Г. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт шиферної покрівлі житлового 

будинку по вул. Дмитрієва, 12 у м. 

Миколаєві 

100101 2240 197 653,00 грн. без 
ПДВ 

  Договір № 63 від 14.03.2016 
ТОВ "Автобіолюкс" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт огорожі нового кладовища 
Корабельного району біля с. 

Балабанівка 

100203 2240 148 704,53 грн. у т.ч. 

ПДВ - 24 784,09 грн. 

  Договір № 64 від 14.03.2016 

ТОВ "Фаворит - люкс" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

пр. Центральному, 139 (п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 5 740,80 грн. у т.ч. ПДВ 
- 956,80 грн. 

  Договір № 65 від 14.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт ліфта в житловому будинку по 
пр. Центральному, 21 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 4 449,60 грн. у т.ч. ПДВ 

- 741,60 грн. 

  Договір № 66 від 14.03.2016 КП 

"Миколаївліфт" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання 
проектно-кошторисної документації 

по об*єкту: "Капітальний ремонт 
стіни фасаду між житловим 

100102 3131 16 671,29 грн. без ПДВ   Договір № 67 від 14.03.2016 
ТОВ "Н. Проект Тайм" 
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будинками № 56-а та 56-б по вул. 
Космонавтів у м. Миколаєві"  

ДБН А.2.2-3:2014 Виготовлення 
проектно-кошторисної документації 

по об*єкту: "Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі житлового будинку 

по пров. Кур*єрський, 9 у м. 
Миколаєві" 

100102 3131 11 632,00 грн. без ПДВ   Договір № 69 від 14.03.2016 
ФОП Павлінов Ю.О.  

33.11.1 - технічне обслуговування 

металевих виробів (за ДК 021:2015 : 
45259000-7 - ремонт і технічне 

обслуговування установок) 
(обслуговування 5 топочних колтлів) 

010116 

100105 2240 

10 850,00 грн. у т.ч. 

ПДВ - 1 808,33 грн. 

  Договір № 70 від 14.03.2016 ПП 

"Югтепломер-Сервіс" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по об*єкту: двір вул. 
Ходирєва б.12, б14, б.16, вул. 

Курортна б.20, б24А, б.24Б, вул. 
Торгова, б.303, 305 м. Миколаїв  

100203 2240 44 991,31 грн. у т.ч. 

ПДВ - 7 498,55 грн. 

  Договір № 71 від 17.03.2016 КП 

"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Суворова м. 
Миколаїв  

100203 2240 11 284, 63 грн. у т.ч. 

ПДВ - 1 880,77 грн. 

  Договір № 72 від 17.03.2016 КП 

"ГДМБ" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 
пр. Центральному, 4-а у м. Миколаєві 

100101 2240 6 475,20 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 079,20 грн. 

  Договір № 73 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. Океанівській, 36 (п.4) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 2 310,00 грн. у т.ч. ПДВ 
- 385,00 грн. 

  Договір № 74 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. Глінки, 5 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 2240 6 046,80 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 007,80 грн. 

  Договір № 75 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт"  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт ліфта в житловому будинку по 
вул. Архітектора Старова, 6-в (п.1) у 

м. Миколаєві 

100101 2240 5 863,20 грн. у т.ч. ПДВ 

- 977,20 грн. 

  Договір № 76 від 17.03.2016 КП 

"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. Айвазовського, 3 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 2 698,80 грн. у т.ч. ПДВ 
- 449,80 грн. 

  Договір № 77 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт"  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт ліфта по вул. Леваневців, 25/9 
(п.1) у м. Миколаєві 

100101 2240 4 449,60 грн. у т.ч. ПДВ 

- 741,60 грн. 

  Договір № 78 від 17.03.2016 КП 

"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 
вул. Арх. Старова, 4-г (п.1, п. 2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 9 240,00 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 540,00 грн. 

  Договір № 79 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2016 Поточний 

ремонт ліфта в житловому будинку по 
вул. Миколаївській, 34-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 8 754,00 грн. у т.ч. ПДВ 

- 1 459,00 грн. 

  Договір № 80 від 17.03.2016 КП 

"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. Янтарній, 67 (п.4) у м. Миколаєві 

100101 2240 6 027,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 004,60 грн. 

  Договір № 81 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. Лазурній, 16 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 2240 6 027,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 004,60 грн. 

  Договір № 82 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

вул. 1-а Лінія, 34 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 2240 6 027,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 004,60 грн. 

  Договір № 83 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт ліфта в житловому будинку по 
пр. Миру, 18-а (п.1) у м. Миколаєві 

100101 2240 5 863,20 грн. у т.ч. ПДВ 

- 977,20 грн. 

  Договір № 84 від 17.03.2016 КП 

"Миколаївліфт"  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт ліфта в житловому будинку по 
пров. Кобера, 13-а (ліфт 2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 1 845,60 грн. у т.ч. ПДВ 

- 307,60 грн. 

  Договір № 85 від 17.03.2016 КП 

"Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфта в житловому будинку по 

пр. Миру, 56 (п.4) у м. Миколаєві 

100101 2240 2 392,80 грн. у т.ч. ПДВ 
- 398,80 грн. 

  Договір № 86 від 17.03.2016 КП 
"Миколаївліфт" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виготовлення 

проектно-кошторисної документації 
по об*єкту "Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку 

по вул. Образцова, 6 у м. Миколаєві" 

100102 3131 17 753,00 грн. без ПДВ   Договір № 87 від 22.03.2016 

ФОП Павлінов Ю.О.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт покриття дороги по м. 
Миколаєву: під*їзна дорога до 

кладовища (від вул. Троїцької до 

військової частини) 

170703 2240 192 476,87 грн. у т.ч. 

ПДВ - 32 079,46 грн. 

  Договір № 88 від 22.03.2016 

ТОВ "Миколаївавтодор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт покриття дороги по м. 
Миколаєву: вул. Вінграновського (від 
вул. Новозаводської до вул. Троїцької) 

170703 2240 94 217,89 грн. у т.ч. 

ПДВ - 15 702,98 грн. 

  Договір № 89 від 22.03.2016 

ТОВ "Миколаївавтодор" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 100203 2240 13 042,08 грн. у т.ч.   Договір № 92 від 22.03.2016 КП 
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освітлення по об*єкту: двір вул. 
Океанівська, б.28, просп. 

Богоявленський, б. 340/2 м. Миколаїв  

ПДВ - 2 173,68 грн. "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по об*єкту: двір вул. 
Океанівська від б.52 до б. 64 м. 

Миколаїв  

100203 2240 53 058,08 грн. у т.ч. 

ПДВ - 8 843,01 грн. 

  Договір № 93 від 22.03.2016 КП 

"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Матросова м. 

Миколаїв  

100203 2240 11 447,39 грн. у т.ч. 
ПДВ - 1 907,90 грн. 

  Договір № 94 від 22.03.2016 КП 
"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул.1-а Лінія м. 

Миколаїв  

100203 2240 282,37 грн. у т.ч. ПДВ - 
47,06 грн. 

  Договір № 95 від 22.03.2016 КП 
"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул.Піщана в мкр. 
Тернівка м. Миколаїв  

100203 2240 40 042,75 грн. у т.ч. 

ПДВ - 6 673,79 грн. 

  Договір № 96 від 22.03.2016 КП 

"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул.Верхня в мкр. 
Матвіївка м. Миколаїв  

100203 2240 79 313,86 грн. у т.ч. 

ПДВ - 13 218,98 грн. 

  Договір № 97 від 22.03.2016 КП 

"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул.Слов*янська в мкр. 

Тернівка м. Миколаїв  

100203 2240 44 074,66 грн. у т.ч. 
ПДВ - 7 345,78 грн. 

  Договір № 98 від 22.03.2016 КП 
"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул.Ключова в мкр. 

Варварівка м. Миколаїв  

100203 2240 15 029,39 грн. у т.ч. 
ПДВ - 2 504,90 грн. 

  Договір № 99 від 22.03.2016 КП 
"ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул.Новоросійська в 

мкр. Тернівка м. Миколаїв  

100203 2240 11 014,87 грн. у т.ч. 
ПДВ - 1 835,81 грн. 

  Договір № 100 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 
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Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по пров. Казарського м. 

Миколаїв  

100203 2240 6 531,14 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 088,52 грн. 

  Договір № 101 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Кінцева м. 
Миколаїв  

100203 2240 21 606,94 грн. у т.ч. 

ПДВ - 3 601,16 грн. 

  Договір № 102 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Новобузька м. 
Миколаїв  

100203 2240 4 282,43 грн. у т.ч. ПДВ 

- 713,74 грн. 

  Договір № 102/1 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по об*єкту двір вул. 

Глинки, б.2, б.2А, б.4, б.6, б.8, вул. 

Рибна б.5, б.7 м. Миколаїв 

100203 2240 37 664,22 грн. у т.ч. 
ПДВ - 5 260,35 грн. 

  Договір № 103 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Горіхова м. 
Миколаїв  

100203 2240 17 502,29 грн. у т.ч. 

ПДВ - 2 917,05 грн. 

  Договір № 104 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Рибна м. Миколаїв  

100203 2240 36 678,92 грн. у т.ч. 

ПДВ - 6 113,15 грн. 

  Договір № 105 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Березанська в мкр. 
Варварівка м. Миколаїв  

100203 2240 8 808,72 грн. у т.ч. ПДВ 

- 1 468,12 грн. 

  Договір № 106 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по пров. Липовий м. 
Миколаїв  

100203 2240 15 075,79 грн. у т.ч. 

ПДВ 2 512,63 грн. 

  Договір № 107 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Сінна (вул. 

Будьонного) м. Миколаїв  

100203 2240 47 455,61 грн. у т.ч. 
ПДВ - 7 909,27 грн. 

  Договір № 108 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 
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Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Гончарова м. 

Миколаїв  

100203 2240 8 564,87 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 427,48 грн. 

  Договір № 109 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по об*єкту двір вул. 
Океанівська, б.34-36, б.38, б.46 м. 

Миколаїв  

100203 2240 31 562,12 грн. у т.ч. 

ПДВ - 5 260,35 грн. 

  Договір № 110 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по пров. Чорноморців м. 

Миколаїв  

100203 2240 6 531,14 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 088,52 грн. 

  Договір № 111 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Захарія Чепіги м. 

Миколаїв  

100203 2240 43 210,07 грн. у т.ч. 
ПДВ - 7 201,68 грн. 

  Договір № 112 від 22.03.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Белікова балка м. 
Миколаїв  

100203 2240 4 282,43 грн. у т.ч. ПДВ 

- 713,74 грн. 

  Договір № 113 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Сергія Цвєтка в 
мкр. Тернівка м. Миколаїв  

100203 2240 17 347,91 грн. у т.ч. 

ПДВ - 2 891,32 грн. 

  Договір № 114 від 22.03.2016 

КП "ГДМБ" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 

Генерала Карпенка 

170703 2240 187 440,86 грн. у т.ч. 
ПДВ - 31 240,14 грн. 

  Договір № 115 від 22.03.2016 
ТОВ "Миколаївавтодор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 

Лагерне поле 

170703 2240 192 398,89 грн. у т.ч. 
ПДВ - 36 066,48 грн. 

  Договір № 116 від 22.03.2016 
ТОВ "Миколаївавтодор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 

Обсерваторна 

170703 2240 95 593,52 грн. у т.ч. 
ПДВ - 15 932,25 грн. 

  Договір № 117 від 22.03.2016 
ТОВ "Миколаївавтодор" 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 

Оберегова 

170703 2240 164 082,05 грн. у т.ч. 
ПДВ - 27 347,01 грн. 

  Договір № 118 від 22.03.2016 
ТОВ "Миколаївавтодор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 
Робоча 

170703 2240 185 192,46 грн. у т.ч. 

ПДВ - 30 865,41 грн. 

  Договір № 119 від 22.03.2016 

ТОВ "Миколаївавтодор" 

Код за ДК 016:2010 : 63.99.1 - послуги 

інформаційні, інші, н.в.і.у. (за ДК 
021:2015 : 98110000-8 - послуги 

спеціалізованих організацій) 

180109 2240 4 950,00 грн. без ПДВ   Договір № 120 від 22.03.2016 

ГО "Центр соціально-
економічних та політичних 

досліджень і технологій 
"Перспектива" 

Код за ДК 016:2010 : 18.12.1 - послуги 

щодо друкування, інші (за ДК 
021:2015 : 79811000-2 0 послуги з 

цифрового друку) 

180109 2240 13 940,00 грн. без ПДВ   Договір № 121 від 22.03.2016 

ФОП "Савенюк І.В." 

Код за ДК 016:2010 : 27.51.2 - прилади 
електричні побутові, інші, н.в.і.у. (за 

ДК 021:2015 : 31600000-2 електричні 
обладнання та апаратура) 

010116 
100105 2210 

5 242,85 грн. без ПДВ   Договір № 122 від 23.03.2016 
ТОВ "Офіскомплект" 

Код за ДК 016:2010 : 17.23.1 - вироби 
канцелярські, паперові (за ДК 
021:2015 : 30192000-1 - офісне 

приладдя) Код за ДК 016:2010 - 
26.20.1 - машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них (за ДК 
021:2015 : 30233000-1 - пристрої для 

зберігання та зчитування даних)  

100105 2210 18 530,01 грн. без ПДВ   Договір № 123 від 23.03.2016 
ТОВ "Офіскомплект" 

Код за ДК 016:2010 - послуги щодо 
підготовки телепрограм і 

010116 2240 20 000,00 грн. у т.ч. 
ПДВ - 3 333,33 грн. 

  Договір № 124 від 24.03.2016 
КП "Телерадіокомпанія "Март" 
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телемовлення (код за ДК 021:2015 : 
92220000-9 - телевізійні послуги) 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття дороги по м. 

Миколаєву: вул. Курортна 

170703 2240 183 601,03 грн. у т.ч. 
ПДВ - 30 600,17 грн. 

  Договір № 125 від 25.03.2016 
ТОВ "Миколаївавтодор" 

Код за ДК 016:2010 - послуги щодо 
підготовки телепрограм і 

телемовлення (код за ДК 021:2015 : 
92220000-9 - телевізійні послуги) 

010116 2240 20 000,00 грн. у т.ч. 
ПДВ - 3 333,33 грн. 

  Договір № 126 від 28.03.2016 
Філіал національної компанії 

України "Миколаївська 
регіональна дирекція" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. Фалеєвська (від вул. 

Набережна до пр. Центрального) 

170703 2240 81 590,40 грн. у т.ч. 
ПДВ - 13 598,40 грн. 

  Договір № 127 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт покриття доріг по м. 
Миколаєву: вул. Бузький бульвар (від 

вул. Шосейна до вул. В. Морська) 

170703 2240 139 816,80 у т.ч. ПДВ - 

23 302,80 грн. 

  Договір № 128 від 28.03.2016 

ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. Наваринська 

170703 2240 105 415,20 грн. у т.ч. 
ПДВ - 17 569,20 грн. 

  Договір № 129 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. В. Морська (від вул. 
Акіма до вул. Пушкінська) 

170703 2240 45 421,20 грн. у т.ч. 
ПДВ - 7 570,20 грн. 

  Договір № 130 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. Акіма ріг вул. 

Котельна 

170703 2240 192 846,00 грн. у т.ч. 
ПДВ - 32 141,00 грн. 

  Договір № 131 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. 8 Березня 

170703 2240 140 362,80 грн. у т.ч. 
ПДВ - 23 393,80 грн. 

  Договір № 132 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт покриття доріг по м. 
Миколаєву: вул. Декабристів від пр. 
Центрального до вул. Адміральська  

170703 2240 189 428,40 грн. у т.ч. 

ПДВ - 31 571,40 грн. 

  Договір № 133 від 28.03.2016 

ТОВ БК "Дорлідер" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт покриття доріг по м. 

Миколаєву: вул. Лягіна (від вул. 
Адміральська до пр. Центрального) 

170703 2240 163 976,40 грн. у т.ч. 
ПДВ - 27 329,40 грн. 

  Договір № 134 від 28.03.2016 
ТОВ БК "Дорлідер" 

Код за ДК 016:2010 : 37.00.1 - послуги 

каналізаційні (за ДК 021:2015 : 
90410000-4 - послуги з відкачування 

стічних вод) 

100203 2240 43 471,97 грн. у тч. 

ПДВ - 7 245,30 грн. 

  Дооговір № 137 від 05.04.2016 

КП "ЕЛУ автодоріг" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт ліфтів в житловому будинку 

по вул. Океанівській, 40 (п.1, п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 9 024,00 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 504,00 грн. 

  Договір № 138 від 05.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

Код за ДК 016:2010 : 63.99.1 - послуги 
інформаційні, інші, н.в.і.у. (за ДК 

021:2015 : 79810000-5 - друкарські 

послуги) 

010116 2240 880,00 грн. у т.ч. ПДВ - 
146,67 грн. 

  Договір № 139 від 06.04.2016 
Редакція газети "Рідне 

Прибужжя" 

Код за ДК 016:2010 : 20.41.3 - мило, 

засоби мийні та засоби для чищення 
(за ДК 021:2015 : 39830000-9 - 

продукція для чищення) 

010116 

100105 2210 

1 440,40 грн. без ПДВ   Договір № 140 від 07.04.2016 

ФОП Фідель Є.Л. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 100101 2240 6 206,40 грн. у т.ч. ПДВ   Договір № 141 від 07.04.2016 
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ремонт ліфта в житловому будинку по 
вул. Озерній, 13-б (п.3) у м. Миколаєві 

- 1 034,40 грн. КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

вул. Океанівській, 38 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 3 009,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 501,60 грн. 

  Договір № 142 від 07.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
пр. Богоявленському, 325/1 (п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 3 009,60 грн. у т.ч. ПДВ 

- 501,60 грн. 

  Договір № 143 від 07.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

пр. Корабелів, 18-а (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 3 009,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 501,60 грн. 

  Договір № 144 від 07.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 
пр.Богоявленському, 340/1 (прав) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 6 387,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 064,60 грн. 

  Договір № 145 від 07.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
вул. Крилова, 48 (п.4) у м. Миколаєві 

100101 2240 4 692,00 грн. у т.ч. ПДВ 

- 782,00 грн. 

  Договір № 146 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
вул. Крилова, 46-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 4 692,00 грн. у т.ч. ПДВ 

- 782,00 грн. 

  Договір № 147 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

пр. Миру, 27-в (п.1) у м. Миколаєві 

100101 2240 2 762,40 грн. у т.ч. ПДВ 
- 460,40 грн. 

  Договір № 148 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

вул. Генерала Карпенка, 12-б (п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 5 011,20 грн. у т.ч. ПДВ 
- 835,20 грн. 

  Договір № 149 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 
вул. Генерала Карпенка, 12-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 5 011,20 грн. у т.ч. ПДВ 
- 835,20 грн. 

  Договір № 150 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
вул. Крилова, 46 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 2240 4 692,00 грн. у т.ч. ПДВ 

- 782,00 грн. 

  Договір № 151 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
пр. Центральному, 261 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 4 340,40 грн. у т.ч. ПДВ 

- 723,40 грн. 

  Договір № 152 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

вул. 12-й Повздовжній, 42-б (п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 2 937,60 грн. у т.ч. ПДВ 
- 489,60 грн. 

  Договір № 153 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

вул. Лазурній, 4-г (пас.) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 6 283,20 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 047,20 грн. 

  Договір № 154 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
вул. Будівельників, 12 у м. Миколаєві 

100101 2240 2 762,40 грн. у т.ч. ПДВ 

- 460,40 грн. 

  Договір № 155 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 

100101 2240 4 423,20 грн. у т.ч. ПДВ 

- 737,20 грн. 

  Договір № 158 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 
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вул. Океанівській, 54 (п.3) у м. 
Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремент ліфта в житловому будинку по 

вул. Новозаводській, 2 (п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 2240 6 608,40 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 101,40 грн. 

  Договір № 159 від 08.04.2016 
КП "Миколаївліфт" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремент ліфта в житловому будинку по 
пр. Богоявленському, 334 (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 2240 2 762,40 грн. у т.ч. ПДВ 

- 460,40 грн. 

  Договір № 160 від 08.04.2016 

КП "Миколаївліфт" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання робіт з 
розробки ПКД по об*єкту: 

"Капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку по вул. 

Потьомкінська, 104 ф "Б" у м. 
Миколаєва" 

100102 3131 6 312,74 грн. без ПДВ   Договір № 161 від 12.04.2016 
ПП "А-архітектор" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання робіт з 

розробки ПКД по об*єкту: 
"Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Шкапіна, 
93 у м. Миколаєав 

100102 3131 7 705,87 грн. без ПДВ   Договір № 162 від 12.04.2016 

ПП "А-архітектор" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Андреєва м. 
Миколаїв  

100203 2240 9 964,45 грн. у т.ч. ПДВ 

- 1 660,74 грн. 

  Договір № 164 від 12.04.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по пров. Поперечний м. 

Миколаїв  

100203 2240 4 331,63 грн. у т.ч. ПДВ 
721,94 грн. 

  Договір № 165 від 12.04.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 100203 2240 7 667,89 грн. у т.ч. ПДВ   Договір № 166 від 12.04.2016 
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освітлення по Інгульському проїзду м. 
Миколаїв  

- 1 277,98 грн. КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по об*єкту: дитячий садок 

№ 74 м. Миколаїв  

100203 2240 9 803,35 грн. у т.ч. ПДВ 
- 1 633,89 грн. 

  Договір № 167 від 12.04.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення вул. Терасна, б. 12-14 м. 

Миколаїв  

100203 2240 3 565,70 грн. у т.ч. ПДВ 
594,28 грн. 

  Договір № 168 від 12.04.2016 
КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. 10 Поздовжня м. 
Миколаїв  

100203 2240 9 963,17 грн. у т.ч. ПДВ 

- 1 660,53 грн. 

  Договір № 169 від 12.04.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Привокзальна м. 
Миколаїв  

100203 2240 42 060,58 у т.ч. ПДВ - 7 

010,10 грн. 

  Договір № 170 від 12.04.2016 

КП "ГДМБ" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. Курортна (Бутоми) 

м. Миколаїв  

100203 2240 59 407,74 у т.ч. ПДВ - 9 
901,29 грн. 

  Договір № 171 від 12.04.2016 
КП "ГДМБ" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання ПКД за 
проектом "Капітальний ремонт 

гуртожитку за адресою: пр. 
Богоявленський, 309 у м. Миколаєві" 

100102 3131 43 703,00 грн. без ПДВ   Договір № 178 від 15.04.2016 
ТОВ "Н. Проект-Тайм" 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 Авторський 

нагляд за об*єктами "Капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Шкапіна, 93 у м. Миколаєві" 

100102 3131 1 030,00 грн. без ПДВ   Договір № 179 від 15.04.2016 

ПП "А-архітектор" 

ДСТУ НБА.2.2-11:2014 Авторський 
нагляд за об*єктом: "Капітальний 

ремонт шиферної покрівлі житлового 

100102 3131 1 162,50 грн. без ПДВ   Договір № 180 від 15.04.2016 
ФОП Павлінов Ю.О.  
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будинку по вул. Образцова, 6 у м. 
Миколаєві" 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Проведення 
повторної експертизи проектної 

документації в частині міцності, 
надійності та довговічності об*єкта 

будівництва, кошторисної частини за 

робочим проектом "Капітальний 
ремонт житлового будинку по вул. 

Потьомкінська, 59 у м. Миколаєві 
(коригування проектної документації) 

100102 3131 611,81 грн. у т.ч. ПДВ - 
101,97 грн. 

  Договір № 181 від 15.04.2016 
ДП "Укрдержбудекспертиза" 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 Авторський 

нагляд за об*єктом: "Капітальний 
ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Потьомкінська, 104 ф "Б" у м. 
Миколаєва" 

100102 3131 1 030,00 грн. без ПДВ   Договір № 182 від 15.04.2016 

ПП "А-архітектор" 

Код за ДК 016:2010 : 72.19.1 - послуги 

щодо наукового досліджування та 
експериментального розроблення у 

сфері інших природничих наук (Код за 
ДК 021:2015 : 73100000-3 - послуги у 

сфері наукових досліджень та 

експериментальних розробок) 

100202 2240 120 000,00 грн. у т.ч. 

ПДВ - 20 000,00 грн. 

  Договір № 183 від 15.04.2016 

ДП "Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний 

інститут міського господарства" 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 

освітлення по вул. Жукова 

100203 2240 1 687,32 у т.ч. ПДВ - 

281,22 грн. 

  Договір № 184 від 15.04.2016 

КП ГДМБ 

Поточний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення по вул. 6 Воєна 

100203 2240 2 119,03 грн. у т.ч. ПДВ 
- 353,17 грн. 

  Договір № 185 від 15.04.2016 
КП ГДМБ 
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Код за ДК 016:2010 : 85.60.1 - послуги 
освітянські допоміжні (за ДК 021:2015 

: 80522000-9 - навчальні семінари) 

010116 2240 840,00 грн. у т.ч. ПДВ - 
140,00 грн. 

  Договір № 186 від 15.04.2016 
Торгово-промислова палата у 

Миколаївській області 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 

ремонт м*якої покрівлі житлового 
будинку по пр. Центральному, 184 у 

м. Миколаєві 

100101 2240 83 322,75 грн. без ПДВ   Договір № 187 від 18.04.2016 

ТОВ Автобіолюкс 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Поточний 
ремонт житлового будинку по пр. 

Богоявленському, 330 у м. Миколаєві 

100101 2240 197 894,28 грн без ПДВ   Договір № 188 від 18.04.2016 
ТОВ Автобіолюкс 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 Авторський 
нагляд по об*єкту "Капітальний 

ремонт шиферної покрівлі житлового 
будинку по пров. Кур*єрський, 9 у м. 

Миколаєві" 

100102 3131 710,00 грн. без ПДВ   Договір № 189 від 22.04.2016 
ФОП Павлінов Ю.О.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний 
ремонт шиферної покрівлі житлового 

будинку по пров. Кур*єрський, 9 у м. 
Миколаєві 

100102 3131 257 579,68 грн у т.ч. 
ПДВ - 42 929,95 грн. 

  Договір № 190 від 22.04.2016 
ТОВ "Пік-Гарант" 

ДБН А.2.2-3:2014 Виконання робіт з 
розробки проектно-кошторисної 

документації по об*єкту: 

"Капітальний ремонт м*якої покрівлі 
житлового будинку по пр. Героїв 

Сталінграду, 17 у м. Миколаєві (4 
під*їзди)" 

100102 3131 12 061,00 грн. (10 
741,00 грн. без ПДВ, 1 

320,00 грн. з ПДВ) 

  Договір № 191 від 22.04.2016 
ПП "А-архітектор" 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний 

ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Колодязна, 7 в м. Миколаєві 

100102 3131 205 140,00 грн. у т.ч. 

ПДВ - 34 190,00 грн. 

  Договір № 192 від 22.04.2016 

ТОВ "Стройтехнологія" 
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ДБН А.2.2-3:2014 Виконання 
проектно-кошторисної документації 

по об*єкту: "Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по пр. 

Центральному, 160 в м. Миколаєві. 
Коригування"  

100102 3131 4 925,00 грн. без ПДВ   Договір № 193 від 22.04.2016 
ФОП Григоренко А.В. 

 

 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.01.2016 №1  

(в редакції рішення комітету з конкурсних торгів від 22.04.2016 №14) 
 

 


