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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2015 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 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 

(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 

5550000,00 (п’ять 

мільйонів п’ятсот 

п’ятдесят тисяч грн.)  

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше 

(поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення) 

2240 

5550000,00 (п’ять 

мільйонів п’ятсот 

п’ятдесят тисяч грн.)  

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

5200000,00 (п’ять 

мільйонів двісті тисяч 

грн.)  

 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 
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достатньої 

кількості 

учасників 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

4810650,00грн. (чотири 

мільйони вісімсот 

десять тисяч шістсот 

п’ятдесят грн.) 

 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 96.03.1 - послуги похоронні 

та суміжні послуги (догляд за 

кладовищами (96.03.12-00.00)) 

2240 

2400000,00грн. 

(два мільйони 

чотириста тисяч грн.) 

 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

(утримання технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом 

(52.21.29-00.00)) 

2240 

2500000,00грн. 

(два мільйони п’ятсот 

тисяч грн.) 

 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 
код 81.29.1 - послуги щодо 

очищування, інші (зимове 

утримання доріг (81.29.12-00.00)) 

2240 
4000000,00 грн. (чотири 

мільйони грн.) 

відкриті 

торги 
січень  

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

(утримання штучних споруд 

(52.21.23-00.00)) 

2240 

3020000,00 грн. (три 

мільйони двадцять 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 
січень  
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код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(прибирання парків, скверів, 

площ та майданчиків 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

4800250,00грн. 

(чотири мільйони 

вісімсот тисяч двісті 

п’ятдесят грн.) 

 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

січень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 

форм 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

2800000,00 грн. (два 

мільйони вісімсот тисяч 

грн.) 

 

відкриті 

торги 

січень 

відмінено 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(прибирання штучних споруд 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

657090,00 грн. (шістсот 

п’ятдесят сім тисяч 

дев’яносто грн.) 

відкриті 

торги 

січень 

 

код 33.14.1 - ремонтування та 

технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання 

(послуги з монтажу та 

експлуатації світлофорної 

сигналізації та автоматизованої 

системи керування дорожнім 

рухом) 

(33.14.11-50.00) 

2240 

4800000,00 (чотири 

мільйони вісімсот тисяч 

грн.)  

 

відкриті 

торги 

лютий 

 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

(нанесення дорожньої розмітки 

фарбою (52.21.22-00.00)) 

2240 

1700000,00 грн. (один 

мільйон сімсот тисяч 

грн.) 

 

відкриті 

торги 

лютий 

 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 2240 562500 (п'ятсот відкриті лютий  
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дорожнім перевезенням 

(виконання заходів по 

утриманню мереж дощової 

каналізації (52.21.29-00.00)) 

шістдесят дві тисячі 

п'ятсот) грн. 

торги 

код Правила визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

(поточний ремонт міських доріг) 

2240 
3000000,00 грн. (три 

мільйони)  

відкриті 

торги 

лютий 

 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 

форм (81.30.10-00.00)) 

2240 

1636000 грн. (один 

мільйон шістсот 

тридцять шість тисяч) 

відкриті 

торги 

березень 

відмінено 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

4500000,00 грн. (чотири 

мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

березень 

відмінено 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 

(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 
6000000,00 грн. (шість 

мільйонів грн.) 

відкриті 

торги 

березень 

відмінено 

поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення 
2240 

4500000,00 грн. (чотири 

мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

березень 
відмінено 

код 81.30.1- послуги щодо 

благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями (81.30.10-

00.00)) 

2240  

7500000,00 грн. (сім 

мільйонів п'ятсот тисяч 

грн.) 
 

відкриті 

торги 

березень 

 

код 81.29.1- послуги щодо 

очищування, інші (дератизація 

житлового фонду міста (81.29.11-

00.00)) 

2240 
900000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

березень 

 

код 81.29.1- послуги щодо 2240 600000,00 грн. (шістсот відкриті березень  
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очищування, інші (дезінсекція 

житлового фонду міста (81.29.11-

00.00)) 

тисяч грн.) торги 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної               

призначеності (сміттєвоз із 

заднім  завантаженням 

призначений для збору твердих 

побутових відходів із 

контейнерів  (29.10.59-90.00)) 

3110 

2200000,00 грн. (два 

мільйони двісті тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

код 74.90.2 - послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у(повірка приладів обліку 

теплової енергії в житлових 

будинках м.Миколаєва (74.90.20-

00.00)) 

2240 
660000,00 грн. (шістсот 

шістддесят тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4000000,00 (чотири 

мільйони грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 
 

капітальний ремонт автодороги 

по вул.Пушкінська від 

вул.Велика Морська до 

Привокзальної площі в 

м.Миколаєві 

3132 

3500000,00 грн. (три 

мільйони п'ятсот тисяч 

грн.)  

відкриті 

торги 

квітень 

 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

4500000,00 грн. (чотири 

мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 

(транспортування та розподіл 

2273 
6000000,00 грн. (шість 

мільйонів грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 
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електроенергії (35.13.10-00.00)) 

поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення 
2240 

4500000,00 грн. (чотири 

мільйони п’ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

поточний ремонт тротуарів в 

м.Миколаєві 
2240 

2799000,00 грн. (два 

мільйони сімсот 

дев’яносто дев’ять 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

квітень 

 

поточний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів 

в м.Миколаєві 

2240 

1600000,00 грн. (один 

мільйон шістсот тисяч 

грн.)  

відкриті 

торги 

квітень 

 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 

форм (81.30.10-00.00)) 

2240 

1636000,00 грн. (один 

мільйон шістсот 

тридцять шість тисяч 

грн.)  

переговорна 

процедура 

закупівлі 

квітень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4215227,00 грн. (чотири 

мільйони двісті 

п'ятнадцять тисяч двісті 

двадцять сім грн.) 

відкриті 

торги 

травень 

 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4741510,00 грн. (чотири 

мільйони сімсот сорок 

одна тисяча пятсот 

десять грн.) 

відкриті 

торги 

травень 

 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

5720600,00 грн. (п’ять 

мільйонів сімсот 

двадцять тисяч шістсот 

грн.) 

відкриті 

торги 

травень 
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код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

4558948,18 грн. (чотири 

мільйони п'ятсот 

п'ятдесят вісім тисяч 

дев'ятсот сорок вісім 

грн. вісімнадцять коп.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 

(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

2273 

6315538,48 грн.  (шість 

мільйонів триста 

п'ятнадцять тисяч 

п'ятсот тридцять вісім 

грн. сорок вісім коп.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення 
2240 

5002177,26 грн.  (п'ять 

мільйонів дві тисячі сто 

сімдесят сім грн. 

двадцять шість коп.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

травень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 
код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(сміттєвоз із заднім 

завантаженням призначений для 

механізованого та ручного збору 

твердих побутових відходів 

(29.10.59-90.00)) 

3110  

3300000,00 грн. (три 

мільйони триста тисяч 

грн.)  
 

відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 
3110 

5000000,00 грн. (п'ять 

мільйонів грн.)  

відкриті 

торги 

червень 
 



 8 

(сміттєвоз із боковим 

завантаженням призначений для 

збору твердих побутових відходів 

із контейнерів (29.10.59-90.00)) 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(машина дорожня комбінована 

для прибирання доріг впродовж 

всього року (29.10.59-90.00)) 

3110 
8000000,00 грн. (вісім 

мільйонів грн.)  

відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(машина дорожня комбінована 

для прибирання доріг впродовж 

всього року (29.10.59-90.00)) 

3110 

11400000,00 грн. 

(одинадцять мільйонів 

чотириста тисяч грн.)  

відкриті 

торги 

червень 

 

будівництво 

берегоукріплювальних споруд 

уздовж р.Південний Буг в районі 

старого кладовища в мкр.Соляні 

(вул.Берегова) 

3122 

1528340,00 грн. (один 

мільйон п'ятсот 

двадцять вісім тисяч 

триста сорок грн.) 

відкриті 

торги 

червень 

 

Проведення ремонтних робіт у 

гуртожитку міста Миколаєва по 

вул.Бутоми, 13-а з метою 

створення належних умов 

проживання переселенців 

2240 

316400,00 грн. (триста 

шістнадцять тисяч 

чотириста грн.)  

відкриті 

торги 

червень 

відмінено 

код 28.92.2 - машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

3110 

1800000,00 грн. (один 

мільйон вісімсот тисяч 

грн.)  

відкриті 

торги 

червень 
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руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки) (придбання навісного 

обладнання (відвалу) до 

автомобіля дорожнього 

комбінованого на базі МАЗ 

551605 (трьохвісні) для 

прибирання доріг з 

налагодженням (28.92.28-00.00)) 

код 28.92.2 - машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки) (придбання навісного 

обладнання (відвалу) до 

автомобіля дорожнього 

комбінованого на базі МАЗ 5 551 

02 (двохвісні) для прибирання 

доріг з налагодженням (28.92.28-

00.00)) 

3110 
600000,00 грн. (шістсот 

тисяч грн.)  

відкриті 

торги 

червень 

 

код 29.20.2 - причепи та 

напівпричепи; контейнери 

(контейнери на самоуправляючих 

колесах для збору ТПВ (29.20.21-

00.00)) 

3110  

3800000,00 грн. (три 

мільйони вісімсот 

тисяч грн.)  
 

відкриті 

торги 

липень 

 

код 08.93.1 - сіль і чистий хлорид 2210 1125000,00 грн. (один відкриті липень  
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натрію; вода морська та сольові 

розчини (заготівля 

протиожеледних матеріалів для 

боротьби зі сніговими заметами 

та ожеледицею в осінньо-

зимовий період (сіль технічна) 

(08.93.10-00.00)) 

мільйон сто двадцять 

п'ять тисяч грн.) 

торги 

код 08.12.1 - гравій та пісок 

(заготівля протиожеледних 

матеріалів для боротьби зі 

сніговими заметами та 

ожеледицею в осінньо-зимовий 

період (пісок природній) 

(08.12.11-90.00)) 

2210 
548000,00 грн. (п’ятсот 

сорок вісім тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

липень 

 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

липень 
 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

липень 
 

поточний ремонт доріг у 

м.Миколаєві 
2240 

4600000,00 (чотири 

мільйони шістсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

липень 
 

код 74.90.2 - послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у (експертне обстеження 

ліфтів у житлових будинках 

(74.90.20-00.00)) 

2240 

500000,00 грн. (п’ятсот 

тисяч грн.) 

 

відкриті 

торги 

липень 

 

капітальний ремонт житлового 

будинку серії 96К шляхом 
3131 

1944773,00 грн. (один 

мільйон дев'ятсот сорок 

відкриті 

торги 

липень 
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комплексного впровадження 

термосанації по вул. Лазурна, 16-

В в м. Миколаєві 

чотири тисячі сімсот 

сімдесят три грн.) 

поточний ремонт тротуарів в 

м.Миколаєві 
2240 

5 598 000,00 грн. (п'ять 

мільйонів п'ятсот 

дев'яносто вісім тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

липень 

 

поточний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів 

в м.Миколаєві 

2240 

3 200 000,00 грн. (три 

мільйони двісті тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

липень 
 

проведення ремонтних робіт у 

гуртожитку міста Миколаєва по 

вул.Бутоми, 13-а з метою 

створення належних умов 

проживання переселенців 

2240 

316400,00 грн. (триста 

шістнадцять тисяч 

чотириста грн.)  

відкриті 

торги 

серпень 

 

код 06.20.1 - газ природний, 

скраплений або в газоподібному 

стані (газ природний для 

утримання вічного вогню) 

(06.20.10-00.00) 

2273 

27037,44грн. (двадцять 

сім тисяч тридцять сім 

грн. сорок чотири коп.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

серпень 

 

код 06.20.1 - газ природний, 

скраплений або в газоподібному 

стані (газ природний для потреб 

департаменту житлово-

комунального господарства 

Миколаївської міської ради) 

(06.20.10-00.00) 

2273 

130680,96 грн. (сто 

тридцять тисяч шістсот 

вісімдесят грн. 

дев'яносто шість коп.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

серпень 

 

будівництво огорожі міського 

полігону твердих побутових 

відходів в селищі В.Корениха 

3122 

4 313 086,00 грн. 

(чотири мільйони 

триста тринадцять 

відкриті 

торги 

серпень 
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тисяч вісімдесят шість 

грн.) 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(сміттєвоз із заднім 

завантаженням призначений для 

збору твердих побутових відходів 

із контейнерів ) (29.10.59-90.00)) 

3110 

1500000,00 грн. (один 

мільйон п'ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

серпень 

 

код 28.92.2 - машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки) (придбання навісного 

обладнання (відвалу) до 

автомобіля дорожнього 

комбінованого на базі МАЗ 

551605 (трьохвісні) для 

прибирання доріг з 

налагодженням (28.92.28-00.00)) 

3110 

1200000,00 грн. (один 

мільйон двісті тисяч 

грн.)  

відкриті 

торги 

серпень 

 

код 28.92.2 - машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

3110 
360000,00 грн. (триста 

шістдесят тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

серпень 
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механічні лопати та дорожні 

котки) (придбання навісного 

обладнання (відвалу) до 

автомобіля дорожнього 

комбінованого на базі МАЗ 5 551 

02 (двохвісні) для прибирання 

доріг з налагодженням (28.92.28-

00.00)) 

код 81.29.1 - послуги щодо 

очищування, інші (зимове 

утримання доріг (81.29.12-00.00)) 

2240 

2300000,00 грн. (два 

мільйони триста тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

вересень 
 

код 81.29.1 - послуги щодо 

очищування, інші (зимове 

утримання доріг (81.29.12-00.00)) 

2240 

9100000,00 грн. (дев'ять  

мільйонів сто тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

вересень 
для потреб 2016 

року 

капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Бузька від 

Одеського шосе до вул. Північної 

у м. Миколаєві 

3132 

2500000,00 грн. два 

мільйони п'ятсот тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

вересень 

 

проведення ремонтних робіт у 

гуртожитку міста Миколаєва по 

вул.Бутоми, 13-а з метою 

створення належних умов 

проживання переселенців 

2240 

316400,00 грн. (триста 

шістнадцять тисяч 

чотириста грн.)  

переговорна 

процедура 

закупівлі 

серпень замовником 

було двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників 

капітальний ремонт дороги по 

вулиці Дачна від вулиці Крилова 

до вилиці Генерала Карпенко в 

Заводському районі м.Миколаєва 

3132  

1500000,00 грн.  (один 

мільйон п'ятсот тисяч 

грн.)  
 

відкриті 

торги 

вересень 

 

капітальний ремонт дороги по 3132 1800000,00 грн.  (один відкриті вересень  
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вулиці Біла від вулиці Крилова до 

вулиці Генерала Карпенко в 

Заводському районі м.Миколаєва 

мільйон вісімсот тисяч 

грн.)  

торги 

код 08.12.1 - гравій та пісок 

(заготівля протиожеледних 

матеріалів для боротьби зі 

сніговими заметами та 

ожеледицею в осінньо-зимовий 

період (пісок природній) 

(08.12.11-90.00)) 

2210 
548000,00 грн. (п’ятсот 

сорок вісім тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

вересень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(придбання спецтехніки для 

благоустрою міста: машина 

розміткова (29.10.59-90.00)) 

3110 
300000,00 грн. (триста 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(придбання спецтехніки для 

благоустрою міста: 

автогідропідіймач телескопічний 

(автовишка) (29.10.59-90.00)) 

3110 
1100000,00 грн. (один 

мільйон сто тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(придбання спецтехніки для 

благоустрою міста: 

вантажопасажирський фургон 

(29.10.59-90.00)) 

3110 
370000,00 грн. (триста 

сімдесят тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

 

код 29.10.5 - автомобілі 

спеціальної призначеності 

(придбання спецтехніки для 

3110 

1200000,00 грн. (один 

мільйон двісті тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 
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благоустрою міста: екскаватор 

(29.10.59-90.00)) 

код 35.11.1 - енергія електрична 

(електроенергія для об’єктів 

зовнішнього освітлення по м. 

Миколаєву (35.11.10-00.00)) 

2273 

1521000,00 грн.  (один 

мільйон п'ятсот 

двадцять одна тисяча 

грн.) 

переговорна 

процедура 

закупівлі 

листопад 

 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

7 720 350,00 грн. (сім 

мільйонів сімсот 

двадцять тисяч триста 

п'ятдесят грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території (догляд за 

зеленими насадженнями 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

7825650,00 грн. (сім 

мільйонів вісімсот 

двадцять п'ять тисяч 

шістсот п'ятдесят грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

(утримання технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом 

(52.21.29-00.00)) 

2240 

6300000,00 грн. (шість 

мільйонів триста тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 33.14.1 - ремонтування та 

технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання 

(послуги з монтажу та 

експлуатації світлофорної 

сигналізації та автоматизованої 

системи керування дорожнім 

рухом) 

(33.14.11-50.00) 

2240 5400000.00 
відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 35.13.1 - розподіляння 

електричної енергії 
2273 

6 800 552,48 грн. (шість 

мільйонів вісімсот 

відкриті 

торги 

жовтень Потреби 2016 

року 
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(транспортування та розподіл 

електроенергії (35.13.10-00.00)) 

тисяч п'ятсот п'ятдесят 

дві грн. 48 коп.) 

поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення 
2240 

6 485 103,41 грн. (шість 

мільйонів чотириста 

вісімдесят п'ять тисяч 

сто три грн. 41 коп.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання мереж зовнішнього 

освітлення (81.30.10-00.00)) 

2240 

6 665 487,48 грн. (шість 

мільйонів шістсот 

шістдесят п'ять тисяч 

чотириста вісімдесят 

сім грн. 48 коп.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 52.21.2 - послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

(утримання штучних споруд 

(52.21.23-00.00)) 

2240 
4000000,00 грн. (чотири 

мільйони грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(прибирання тротуарів мостів 

(81.30.10-00.00)) 

2240 
800000,00 грн. (вісімсот 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 38.11.3 - відходи безпечні, 

непридатні для вторинного 

використовування, зібрані 

(очищення зливової каналізації 

(38.11.31-00.00)) 

2240 
700000,00 грн. (сімсот 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 96.03.1 - послуги похоронні 

та суміжні послуги (вивіз трупів з 

місць подій (96.03.12-00.00)) 

2240 

2400000,00 грн. (два 

мільйони чотириста 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 
Потреби 2016 

року 

код 96.03.1 - послуги похоронні 

та суміжні послуги (догляд за 

кладовищами (96.03.12-00.00)) 

2240 

2300000,00 грн. (два 

мільйони триста тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 
Потреби 2016 

року 
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код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(прибирання міських кладовищ 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

3400000,00 грн. (три 

мільйони чотириста 

тисяч грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 81.30.1 - послуги щодо 

благоустрою території 

(прибирання парків, скверів, 

площ та майданчиків (81.30.10-

00.00)) 

2240 

7200000,00 грн. (сім 

мільйонів двісті тисяч 

грн.) 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

код 81.30.1 – послуги щодо 

благоустрою території 

(утримання малих архітектурних 

форм 

(81.30.10-00.00)) 

2240 

2810000,00 грн. (два 

мільйони вісімсот 

десять тисяч грн.) 

 

відкриті 

торги 

жовтень 

Потреби 2016 

року 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.01.2015 №1 

(в редакції рішення комітету з конкурсних торгів від 03.11.2015 №32) 

  

Голова комітету з конкурсних торгів                       ____________________ А.А.Сапожник 

                                                                                         (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

                                                                                     М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                    ____________________ Г.О.Бутук 

                                                                                         (підпис)                         (ініціали та прізвище)         
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    Додаток до річного плану закупівель 

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

1 2 3 

45.20.1 – технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних 

автотранспортних засобів 

010116 

2240 

7500,00 грн.(сім тисяч п’ятсот гривень) без ПДВ у т.ч. 

по тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015 року – 

2500,00 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) 

61.90.1 – послуги телекомунікаційні, інші 010116 
2240 

290, 82 грн. (двісті дев’яносто гривень 82 коп.) у т.ч. 
ПДВ 48, 47 грн. (сорок вісім гривень 47 коп.)   

68.20.1 – послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг 

нерухомості 

 

010116  

2240.  

100105 

2240. 

96, 00 грн. (дев’яносто шість гривень), у т.ч. ПДВ 

16,00 грн., у т.ч. по тимчасовому кошторису КТКВК 

010116 – 18, 00 грн.  

100105 – 24, 00 грн.. 

77.11.1 – послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і мало вантажних 
автотранспортних засобів   

010116 
2240 

55 600, 00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот гривень) 
у т. ч. ПДВ 9 266, 67 грн. (дев’ять тисяч двісті 

шістдесят шість гривень 67 коп.) у т.ч. по 

тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015р. 15 769, 
08 грн. (п’ятнадцять тисяч  сімсот шістдесят дев’ять 

гривень 08 коп.)  

86.90.1 – послуги у сфері охорони здоров’я 

33.17.1 – ремонтування та технічне обслуговування інших транспортних засобів і 
устаткування   

010116 

2240 
100105 

2240  

6024 грн. (шість тисяч двадцять чотири гривні), у т.ч. 

ПДВ 1004,00 грн., у т.ч. по тимчасовому кошторису 
на І квартал 2015 року по КТКВК  

010116 – 1 998 грн. 

100105 –1506 грн. 

61.10.4 – послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами 010116 

2240 

9835,20грн. (вісім тисяч двісті дев’яносто шість 

гривень), у т.ч. ПДВ 1639,20 грн., у т.ч. по 

тимчасовому кошторису 2458,80 грн. (дві тисячі сто 
сорок дев’ять гривень) 

61.10.4 – послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами 100105 

2240 

 

5760,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот гривень), у т.ч. 

ПДВ 960,00 грн. 

58.14.1 – журнали та періодичні видання друковані 010116 

2210 

11 125,02 грн. (одинадцять тисяч сто двадцять п’ять 

гривень 02 коп.) без ПДВ у т.ч. по тимчасовому 

кошторису на І квартал 2015 р. 11 125,02 грн. 
(одинадцять тисяч сто двадцять п’ять гривень 02 коп.)  

71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

8937, 54 грн. 

(вісім тисяч дев’ятсот тридцять сім гривень 54 коп.), в 
т.ч. ПДВ 1489,59 грн. 

61.90.1 – послуги телекомунікаційні, інші 010116 

2240 

100105 
2240 

По тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015 року – 

9 543,09 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот сорок три грн., 09 

коп.) у т.ч. ПДВ 1 590, 51 грн., у тому числі: 
010116 – 7 097,41 грн. 

100105 – 2 445,68 грн. 

36.00.2 – обробляння та розподіляння води водопроводами 
37.00.1 – послуги каналізаційні 

010116 
2240 

100105 

2240 

3 750,00 грн., у тому числі ПДВ 625, 00 грн., у тому 
числі 

по тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015 року – 

1180,00 грн. (одна тисяча сто вісімдесят грн., 00 коп.), 
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у тому числі:  

010116 – 730,00 грн. 

100105 – 450,00 грн. 

33.14.1 – ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування 010116 
2240 

9 683,40 грн. (дев’ять тисяч шістсот вісімдесят три 
грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ 1 613,88 грн. (одна тисяча 

шістсот тринадцять грн., 88 коп.), у т.ч. по 

тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015 року 
2 420,85 грн. 

81.21.1 – послуги щодо загального очищування будівель 010116 

2240 
100105 

2240 

111 288,15 грн. (сто одинадцять тисяч двісті 

вісімдесят вісім грн., 15 коп.), у т.ч. ПДВ 18 548,02 
грн. (вісімнадцять тисяч п’ятсот сорок вісім грн., 02 

коп.), у т.ч. по тимчасовому кошторису на 1 квартал 

2015 року: 
010116 – 25 984,33 грн. 

100105 – 25 743,27 грн. 

33.11.1 – ремонт і технічне обслуговування металевих виробів 010116 

2240 

100105 

2240 

8 100,00 (вісім тисяч сто грн., 00 коп.), у т.ч. ПДВ  

1 350,00 грн. (одна тисяча триста п’ятдесят грн., 00 

коп.) 

19.20.2 – паливо рідинне та газ, оливи мостильні 010116 
2210 

100105 

2210 

120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч грн., 00 коп.), в 
т.ч. ПДВ 20 000, 00 грн. (двадцять тисяч грн., 00 коп.), 

в т.ч. по тимчасовому кошторису на 1 квартал 2015 

року по КТКВК 010116 – 30 937,50 грн., по КТКВК 
100105 – 10 312,50 грн. 

95.11.1 – ремонтування комп’ютерів та периферійного устаткування 010116 

2240 
100105 

2240 

35 000,00 грн. (тридцять п’ять тисяч грн., 00 коп.) без 

ПДВ, у т.ч. по тимчасовому кошторису на 1 квартал 
2015 року – 8 500,00 грн. (вісім тисяч п’ятсот грн., 00 

коп.) 

58.14.1 – журнали та періодичні видання друковані 100105 

2210 

1 980,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят грн., 

00 коп.) без ПДВ 

80.10.1 – послуги пов’язані з особистою безпекою 010116 

2240 

27 610,00 грн. (двадцять сім тисяч шістсот десять 

грн.., 00 коп.) без ПДВ, у т.ч. по тимчасовому 

кошторису на 1 квартал 2015 року – 6 710,00 грн. 

95.11.1 – ремонтування комп’ютерів та периферійного устаткування 010116 
2240 

5 210,00 грн. (п’ять тисяч двісті десять грн., 00 коп.) 
без ПДВ, у тому числі по тимчасовому кошторису на 

1 квартал 2015 року – 5 210,00 грн. 

17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 010116 
2210 

30 900, грн. (тридцять тисяч дев’ятсот грн., 00 коп.) 
без ПДВ, у т.ч. по тимчасовому кошторису на 1 

квартал 2015 року – 5 700,00 грн. 

38.11.2 – збирання безпечних відходів, непридатних для вторинних для вторинного 
використання 

010116 
2240 

100105 

2240 

2 849,24 грн. (дві тисячі вісімсот сорок дев’ять грн., 24 
коп.) у т.ч. ПДВ – 474,87 грн., у т.ч. по тимчасовому 

кошторису на 1 квартал 2015 року – 010116 – 655,50 

грн., 100105 – 437,00 грн. 

58.29.2 – програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях 010116 
2240 

749,00 грн. (сімсот сорок дев’ять грн., 00 коп.) без 
ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 

Розробка проектно-кошторисної документацій з капітального ремонту житлового 
будинку по вул. Потьомкінська, 59 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

28 218,20 грн. (двадцять вісім тисяч двісті 

вісімнадцять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 703,03 грн. 

 63.11.1 – послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, 

щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою 

010116 

2240 

3 798,00 грн. (три тисячі сімсот дев’яносто вісім грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 633,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Нікольська від вул. Садова до 

170703 

2240 

115 863,16 грн. (сто п’ятнадцять тисяч вісімсот 

шістдесят три грн.., 16 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 310,53 
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вул. Пушкінська, від вул. В. Морська до вул. Спортивна грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. В. Морська від вул. Акіма до 

вул. Пушкінська 

170703 

2240 

116 130,88 грн. (сто шістнадцять тисяч сто тридцять 

грн.., 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 355,15 грн. 

17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 010116 

2240 

100105 
2240 

4 982,50 грн. (чотири тисячі дев’ятсот вісімдесят дві 

грн.., 50 коп.) у т.ч. ПДВ – 830,42 грн.  

43.29.1 – роботи будівельно-монтажні, інші 240601 

2240 

33 408,00 грн. (тридцять три тисячі чотириста вісім 

грн.., 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 5 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пров. Парусному, 9-б (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

2 161,20 грн. (дві тисячі сто шістдесят одна грн.., 20 
коп.) у т.ч. ПДВ – 360,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Октябрьскому, 25-а у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

3 865,20 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят п’ять 
грн.., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 644,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. 1-ша Слобідська, 43 (п. 4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

2 078,40 грн. (дві тисячі сімдесят вісім грн.., 40 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 346,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Айвозовського, 3 (п. 2) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

2 473,20 грн. (дві тисячі чотириста сімдесят три грн.., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 412,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Артема, 40-в (п.1,п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

7 371,60 грн. (сім тисяч триста сімдесят одна грн.., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 228,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Артема, 62 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 776,00 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят шість 

грн.., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 796,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Архітектора Старова, 4-г (п.1) у 
м. Миколаєві 

100101 

2240 

2 487,60 грн. (дві чотириста вісімдесят сім грн.., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 414,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Архітектора Старова, 6 (п.4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

3 739,20 грн. (три тисячі сімсот тридцять дев’ять грн.., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 623,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Горького, 2-б у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 161,60 грн. (чотири тисячі сто шістдесят одна грн.., 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 693,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів 124 (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

3 804,00 грн. (три тисячі вісімсот чотири грн.., 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 634,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів, 146-в (п.4) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

2 446,80 грн. (дві тисячі чотириста сорок шість грн.., 
80 коп.) у т.ч. ПДВ – 407,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Лазурній, 4-в (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

2 383,20 грн. (дві тисячі триста вісімдесят три грн.., 20 

коп.) у т.ч. ПДВ – 397,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Лазурній, 30 (п.4) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 077,60 грн. (чотири тисячі сімдесят сім грн.., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 679,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Потьомкінській, 143-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

3 595,20 грн. (три тисячі п’ятсот дев’яносто п’ять 
грн.., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 599,20 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих конструкцій 010116 
2240 

100105 

2 839,53 грн. (дві тисячі вісімсот тридцять дев’ять 
грн..,53 коп.) у т.ч. ПДВ – 473,26 грн. 
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2240 

42.11.1 – дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-

посадкові смуги летовищ 

100203 

2240 

119 999,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн.., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

19 999,83 грн. 

ДБН А.2.2-3-2012 

Проведення експертизи з питань міцності, надійності, довговічності та кошторисної 

частини робочого проекту «Капітальний ремонт житлового будинку по 
вул. Потьомкінській, 59 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

3 557,42 грн. (три тисячі п’ятсот п’ятдесят сім грн.., 42 

коп.) у т.ч. ПДВ – 592,90 грн. 

   

   

49.41.1 – перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами 100101 

2240 

33 062,72 грн. (тридцять три тисячі шістдесят 

дві грн.. 00 коп.) у т. ч. ПДВ – 5 510,45 грн. 

20.41.2 – речовини поверхнево-активні органічні, крім мила 
20.41.3 – мило, засоби мийні та засоби для чищення 

17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 

010116 
2210 

100105 

2210 

906,42 грн. (дев’ятсот шість грн.. 42 коп.) без ПДВ 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 
2240 

182 грн. (сто вісімдесят дві  грн.. 00 коп.) у т. ч. ПДВ – 
30,31 грн. 

62.02.03 – послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій 010116 

2240 

4 800 грн. (чотири тисячі вісімсот грн.00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт домовентканалів житлового будинку за адресою: вул. Набережна, 27  

100101 

2240 

57 864 грн. (п’ятдесят сім тисяч вісімсот шістдесят 

чотири грн. 00 коп.) у т. ч. ПДВ – 9 644,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт деформаційних стиків та щілин на фасаді житлових будинків за 

адресою: пр. Героїв Сталінграду, 21; пр. Леніна, 263  

100101 
2240 

48 846 грн. (сорок вісім тисяч вісімсот сорок 
шість грн. 00 коп.) у т. ч. ПДВ – 8 141,00 грн.  

60.20.1 – послуги щодо підготування телепрограм і телемовлення 010116 

2240 

70 000 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.) у т. ч. ПДВ – 

11 666,67 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по проспекту Леніна, 71 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

30 792 грн. (тридцять тисяч сімсот дев’яносто 

дві грн. 00 коп.) 

 без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Адміральська, 29  у м. Миколаєві 

100101 
2240 

40 609 грн. (сорок тисяч шістсот дев’ять  грн. 00 коп.) 
без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. В. Морська, 43  у м. Миколаєві 

100101 

2240 

15 978 грн. (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот  сімдесят 

 вісім грн. 00 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. К. Лібкнехта, 2  у м. Миколаєві 

100101 

2240 

9 421 грн. (дев’ять тисяч чотириста двадцять 

одна грн.. 00 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Нікольська, 15 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

22 907 грн. (двадцять дві тисячі дев’ятсот сім грн. 

00 коп.) 

 без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Декабристів, 21 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 171 грн. (чотири тисячі сто сімдесят 

одна грн. 00 коп.) 
 без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Адм. Макарова, 58 у 

м. Миколаєві 

100101 

2240 

673 грн. (шістсот сімдесят три грн. 00 коп.) 

 без ПДВ  

63.99.1 – послуги інформаційні, інші, н.в.і.у. 010116 

2240 

25 000 грн. (двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) у 

т. ч. ПДВ – 4 166,66 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Фрунзе 

170703 

2240 

39 556,46 грн. (тридцять дев’ять тисяч  п’ятсот 

п’ятдесят шість грн. 46 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 6 592,74 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Генерала Карпенка 

170703 

2240 

117 376,09 грн. (сто сімнадцять тисяч триста сімдесят 

шість грн. 09 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 19 562,68 грн. 

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

170703 
2240 

117 212,88 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті 
дванадцять грн. 88 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 19 535,48 грн. 

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

170703 
2240 

107 556,82 грн. (сто сім тисяч п’ятсот п’ятдесят шість 
грн. 82 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 17 926,14 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Спаська 

170703 

2240 

98 918,40 грн. (дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот 

вісімнадцять грн. 40 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 16 486,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Київська 

170703 

2240 

109 867,45 грн. (сто дев’ять тисяч вісімсот шістдесят 

сім грн. 45 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 18 311,24 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 39 

100101 

2240 

33 560,40 грн. (тридцять три тисячі  п’ятсот 

шістдесят грн. 40 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 5 593,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Куйбишева 

170703 

2240 

108 255,01 грн. (сто вісім тисяч двісті п’ятдесят п’ять  

грн. 01 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 18 042,50 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. 1 Лінія 

170703 

2240 

117 287,00 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті вісімдесят 

сім грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 19 547,83 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Набережна, 17, к. 4 

100101 
2240 

73 186,80 грн. (сімдесят три тисячі сто вісімдесят 
шість грн. 80 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 12 197,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт сховища № 52078 по  пр. Леніна, 24 

100101 

2240 

28 418,40 грн. (двадцять вісім тисяч чотириста 

вісімнадцять грн. 40 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 4 736,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт вводу електропостачання гуртожитку по вул. Казарського, 1/5 у 
м. Миколаєві  

100101 

2240 

10 932,40 грн. (десять тисяч  дев’ятсот тридцять 

дві грн. 40 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 1 822,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Фалєєвська 

170703 

2240 

100 844,68 грн. (сто тисяч вісімсот сорок чотири грн. 

68 коп.) 
у т. ч. ПДВ – 16 807,45 грн. 

85.60.1 – послуги освітянські допоміжні 010116 

2282 

1 800,00 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 300,00 грн. 

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

170703 
2240 

117 316,26 грн. (сто сімнадцять тисяч триста 
шістнадцять грн. 26 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 19 552,71 грн. 

94.99.1 – послуги інших громадських організацій 240601 
2282 

50 000 грн. (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 
 без ПДВ 

94.99.1 – послуги інших громадських організацій 240601 

2282 

14 999 грн. (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) 

 без ПДВ 

59.11.2 – продукція кінематографічна, відеопродукція та телевізійна продукція 240601 
2282 

86 592,00 грн. (вісімдесят шість тисяч п’ятсот 
дев’яносто дві грн. 00 коп.) 

у т. ч. ПДВ – 14 432,00 грн. 

58.19.1 – послуги щодо видавництва друкованої продукції, інші 010116 

2210 
100105 

2210 

22 400,00 грн. (двадцять дві тисячі чотириста грн. 00 

коп.) без ПДВ 
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ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Терасна від вул. Нікольської 

до Бузького бульвару 

170703 

2240 

63 548,18 грн. (шістдесят три тисячі п`ятсот сорок 

вісім грн., 18 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 591,36 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. 5 Лінія 

170703 
2240 

117 043,00 грн. (сто сімнадцять тисяч сорок три грн., 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 507,17 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Робоча 

170703 

2240 

41 144,05 грн. (сорок одна тисяча сто сорок чотири 

грн., 05 коп.) у т.ч. ПДВ 6 857,34 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт сховища № 52087 по вул. Пушкінська, 66-а 

100101 
2240 

37 386,00 грн. (тридцять сім тисяч триста вісімдесят 
шість грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 231,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт сховища № 52086 по  пр. Леніна, 22-б 

100101 

2240 

9 350,40 грн. (дев`ять тисяч триста п`ятдесят грн., 40 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 558,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. 

Вокзальній,55 (п. 1, п. 2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

28 809,60 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот дев`ять 
грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 801,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по пр. Героїв 

Сталінграду, 17 (п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

11 887,20 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісімдесят 

сім грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 981,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Київській, 6 

(п.2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

12 696,00 грн. (дванадцять тисяч шістсот дев`яносто 
шість грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 116,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт нежилого приміщення (об`єкт цивільної оборони) за адресою: м. 
Миколаїв, вул. В. Морська, 65 

100101 

2240 

84 504,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі п`ятсот 

чотири грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 084,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт сховища № 52033 по вул. Заводська, 1 корп. 2 

100101 

2240 

41 184,00 грн. (сорок одна тисяча сто вісімдесят 

чотири грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 864 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт нежилого приміщення (об`єкт цивільної оборони) за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Набережна, 5 

100101 
2240 

86 152,80 грн. (вісімдесят шість тисяч сто п`ятдесят 
дві грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 358,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт кладовища по вул. Херсонське шосе у м. Миколаєві 

100203 
2240 

117 320,40 грн. (сто сімнадцять тисяч триста двадцять 
грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 553,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт арки воріт житлового будинку по вул. М. Морська,90 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 498,99 грн. (чотири тисячі чотириста дев’яносто 

вісім грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 749,83 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Великій Морській,97 у м. Миколаєві 

100102 
3131 

117 215,65 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті 
п’ятнадцять грн., 65 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 535,94 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт сховища № 52080 по пров. Радіо, 4/6 

100101 

2240 

6 628,80 грн. (шість тисяч шістсот двадцять вісім грн., 

80 коп.) у т.ч. ПДВ 1 104,80 грн. 

Код 01.30.1 – матеріали для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, 
живці й вусики, міцелій грибів 

100203 
3110 

119 952,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 992,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт демовентканалів житлового будинку за адресою: вул. Адміральська, 

28 

100101 

2240 

88 020,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч двадцять грн., 00 

грн.) у т.ч. ПДВ – 14 670,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Спортивна 

170703 

2240 

98014,46 грн. (дев’яносто вісім тисяч чотирнадцять 

грн., 46 коп.) у т.ч. ПДВ – 16335,74 грн.  

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

170703 
2240 

117403,75 грн. (сто сімнадцять тисяч чотириста три 
грн., 75 коп.) у т.ч. ПДВ – 19567,29 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Адміральська 

170703 

2240 

29 260,04 грн. (двадцять дев’ять тисяч двісті 

шістдесят грн., 04 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 876,67 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по пр. Леніна, 173 

(п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

35 098,80 грн. (тридцять п’ять тисяч дев’яносто вісім 
грн.,80 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 849,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Китобоїв,6 

100102 

3131 

53 654,40 грн. (п’ятдесят три тисячі шістсот п’ятдесят 

чотири грн.,40 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 942,40 грн. 
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(п.1, п.2) у м. Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Фрунзе,11 

(п.1) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

13 454,40 грн. (тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят 

чотири грн.,40 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 242,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Колодязна 

170703 

2240 

117 388,09 грн. (сто сімнадцять тисяч триста 

вісімдесят вісім грн., 09 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 564,68 

грн. 

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

170703 
2240 

107 351,96 грн. (сто сім тисяч триста п’ятдесят одна 
грн., 96 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 891,99 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Морехідна 

170703 

2240 

115 644,58 грн. (сто п’ятнадцять тисяч шістсот сорок 

чотири грн.,58 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 274,10 грн. 

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

170703 
2240 

106 637,94 грн. (сто шість тисяч шістсот тридцять сім 
грн.,94 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 772,99 грн. 

26.20.1 – машини обчислювальні, частини та приладдя до них 010116 

3110 

27 110,00 грн. (двадцять сім тисяч сто десять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ 4 518,33 грн. 

65.12.2 – послуги щодо страхування автотранспорту 100105 

2240 

323,14 грн. (триста двадцять три грн., 14 коп.) без 

ПДВ 

29.32.3 – частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 

20.59.4 – засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові 

010116 

2210 

2 328,00 грн. (дві тисячі три двадцять вісім грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 388,00 грн. 

ДБН А.2.2-3-2014 

Виконання ПКД на «Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по 

пр. Миру, 25 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

4950,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн. 

00 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 64-а у 

м. Миколаєві 

100102 
3131 

201183,13 грн. (двісті одна тисяча сто вісімдесят три 
грн. 13 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 140-в у 

м. Миколаєві 

100102 
3131 

708 763,25 грн. (сімсот вісім тисяч сімсот шістдесят 
три грн. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 118 127,21 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пров. Мічуріна, 12 у 
м. Миколаєві 

100102 

3131 

147 556,77 грн. (сто сорок сім тисяч п’ятсот п’ятдесят 

шість грн. 77 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт сховища № 57/27 по вул. Набережна, 17 корп. 3 

100101 

2240 

81 319,20 грн. (вісімдесят одна тисяча триста 

дев’ятнадцять грн.  20 коп.) у т.ч. ПДВ – 13553,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Миру, 23-Б (п. 3) у м. Миколаєві 

100101 
2240 

4 530,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот тридцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 755,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 3 Лінія, 17 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

158 508,35 грн. (сто п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот вісім 

грн. 35 коп.) у т.ч. ПДВ – 26418,06 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт нежилого приміщення (об`єкт цивільної оборони) за адресою: 

м. Миколаїв, вул. Декабристів, 38/1 

100101 
2240 

111 618,00 грн. (сто одинадцять тисяч шістсот 
вісімнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 18603,00 грн. 

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

170703 
2240 

117 219,34 грн. (сто сімнадцять тисяч двісті 
дев’ятнадцять грн. 34 коп.) у т.ч. ПДВ – 19536,56 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт дороги по м. Миколаєву: вул. 8 Березня 

170703 

2240 

78 408,77 грн. (сімдесят вісім тисяч чотириста вісім 

грн. 77 коп.) у т.ч. ПДВ – 13068,13 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт демовентканалів житлових будинків за адресою: вул. Садова, 46/1; 

вул. Садова, 46/2 

100101 
2240 

48 600,00 грн. (сорок вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 8100,00 грн. 

Код 42.99.1 – споруди інженерні, інші 100203 
2240 

15 787,59 грн. (п’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят 
сім грн., 59 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 631,27 грн. 

Код 43.33.1 – облицювання плиткою 100203 

2240 

17 918,00 грн. (сімнадцять тисяч дев’ятсот 

вісімнадцять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 986,34 грн. 

Код 38.21.2 – розміщення безпечних відходів 100203 99 936,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 
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2240 тридцять шість грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Айвозовського 

170703 

2240 

116 412,12 грн. (сто шістнадцять тисяч чотириста 

дванадцять   грн.., 12 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 402,02 

грн. 

28.29.2 – устаткування для миття, наповнювання, пакування та обертання пляшок або 

іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні, 

прокладки 

010116 

2240 

694,86 грн. (шістсот дев’яносто чотири грн., 86 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 115,81 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Арх. Старова, 8-а (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

2 085,60 грн. (дві тисячі вісімдесят п’ять грн., 60 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 347,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пров. Парусний, 5 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

4 236,00 грн. (чотири тисячі двісті тридцять шість 
грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 706,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду,20 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

3 540,00 грн. (три тисячі п’ятсот сорок грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 590,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду,21 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

3 808,80 грн. (три тисячі вісімсот вісім грн., 80 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 634,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду,99 (п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

3 862,80 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят дві грн., 

80 коп.) у т.ч. ПДВ – 643,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Леніна,263 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

3 993,60 грн. (три тисячі дев’ятсот дев’яносто три 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 665,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Жовтневий, 316 (п.4) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

4 462,80 грн. (чотири тисячі чотириста шістдесят дві 
грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 743,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Арх. Старова, 4-Д (п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

1 773,60 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят три грн., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 295,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Арх. Старова, 8-Б (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

3 775,20 грн. (три тисячі сімсот сімдесят п’ять грн., 20 

коп.) у т.ч. ПДВ – 629,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Колодязна, 17-а (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 850,40 грн. (одна тисяча вісімсот п’ятдесят грн., 40 

коп.) у т.ч. ПДВ – 308,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів, 126/1 (п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

2 239,20 грн. (дві тисячі двісті тридцять дев’ять грн., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 373,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

2 482,80 грн. (дві тисячі чотириста вісімдесят дві грн., 

80 коп.) у т.ч. ПДВ – 413,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Потьомкінській, 153 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

2 666,40 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят шість грн., 
40 коп.) у т.ч. ПДВ – 444,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Металургів,6 (п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

3 540,00 грн. (три тисячі п’ятсот сорок грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 590,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Урицького, 2-а (п.1,3,4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 482,40 грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят дві 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1080,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100101 4 482,00 грн. (чотири тисячі чотириста вісімдесят дві 
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Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Чкалова, 118 (п.1) у м. Миколаєві 2240 грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 747,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Київська, 8 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 120,80 грн. (чотири тисячі сто двадцять грн., 80 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 686,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Жовтневий, 325/2 (вантажний) у 

м. Миколаєві 

100101 
2240 

9 870,00 грн. (дев’ять тисяч вісімсот сімдесят грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 1 645,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Потьомкінській, 141 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

1 977,60 грн. (одна тисяча дев’ятсот сімдесят сім грн., 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 329,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Айвозовського, 5-а (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

1 878,00 грн. (одна тисяча вісімсот сімдесят вісім грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 313,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду, 19 (п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

1 929,60 грн. (одна тисяча дев’ятсот двадцять дев’ять 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 321,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

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

100101 

2240 

4 399,80 грн. (чотири тисячі триста дев’яносто дев’ять 

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 731,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Артема, 58-а (п.1) у м. Миколаєві 

100101 
2240 

1 920,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 320,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Комсомольська, 11 (п.5) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 934,40 грн. (одна тисяча дев’ятсот тридцять чотири 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 322,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. 1-а Лінія, 34 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

7 882,80 грн. (сім тисяч вісімсот вісімдесят дві грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1313,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Артема, 34 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

1 764,00 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят чотири 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 294,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Паризької Комуни 

170703 

2240 

106 768, 07 грн. (сто шість тисяч сімсот шістдесят 

вісім грн., 07 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 794, 68 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Громадянська 

170703 

2240 

100 338, 72 грн. (сто тисяч триста тридцять вісім грн., 

72 коп.) у т.ч. ПДВ – 16 723, 12 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по пр. Жовтневий, 42 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 014,40 грн. (шість тисяч чотирнадцять грн., 40 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 1 002,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Молодогвардійська, 42 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

5 169,60 грн. (п’ять тисяч сто шістдесят дев’ять грн., 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 861,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Молодогвардійська, 65 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

16 077,60 грн. (шістнадцять тисяч сімдесят сім грн., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 2 679,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. 28 Армії, 14 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 922, 40 грн. (чотири тисячі дев’ятсот двадцять дві 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 820,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Молодогвардійська, 61 у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

5 203,20 грн. (п’ять тисяч двісті три грн., 20 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 867,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. 28 Армії, 12 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

4 436,40 грн. (чотири тисячі чотириста тридцять шість 
грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 739,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по пр. Жовтневий, 36 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 371,60 грн. (чотири тисячі триста сімдесят одна грн., 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 728,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по пр. Жовтневий, 38 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

5 236,80 грн. (п’ять тисяч двісті тридцять шість грн., 
80 коп.) у т.ч. ПДВ – 728,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Космонавтів, 64 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

5 680,80 грн. (п’ять тисяч шістсот вісімдесят грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 946,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100101 12 363,24 грн. (дванадцять тисяч триста шістдесят три 
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Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту у житловому будинку за 

адресою: вул. Адміральська, 37 у м. Миколаєві 

2240 грн., 24 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 060,54 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Нікольська, 51 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

5 636,02 грн. (п’ять тисяч шістсот тридцять шість грн., 

02 коп.) у т.ч. ПДВ – 939,34 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул. Спаська, 50 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 745,24 грн. (шість тисяч сімсот сорок п’ять грн., 24 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 124,21 грн. 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 
2240 

 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

 

ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 

Виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт 

системи  відеоспостереження «Безпечне місто» в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Дзержинського від вул. 68 Десантників до пр. Леніна в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт покриття 

тротуару по вул. Дзержинського від вул. В. Морська до вул. Потьомкінської біля ЗОШ 

№ 53 в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Акіма від вул. 68 Десантників до вул. Комсомольська в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Потьомкінська, 59 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

1 139 794,80 грн. (один мільйон сто тридцять дев’ять 

тисяч сімсот дев’яносто чотири грн., 80 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 189 965,80 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. 

Потьомкінська, 59 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

3 195,00 грн. (три тисячі сто дев’яносто п’ять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 532,50 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Радужна, 36 у м. 

Миколаєві  

100102 
3131 

219 008,52 грн. (двісті дев’ятнадцять тисяч вісім грн., 
52 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 
Перерахування кошторисної документації на стадії «Робочий проект» по капітальному 

ремонту внутрішніх електромереж житлового будинку ОСББ «Південний Союз» за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 14-А з метою енергозбереження 

100106 
3131 

1 704,00 грн. (одна тисяча сімсот чотири грн., 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 284,00 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення за адресою: вул. Шевченко, 29 у м. Миколаєві 

100101222

40 

34 281,53 грн. (тридцять чотири тисячі двісті 

вісімдесят одна грн., 53 коп.) у т.ч. ПДВ 5 713, 59 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи холодного водопостачання за адресою: проспект Героїв 
Сталінграду, 12 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

12 797,14 грн. (дванадцять тисяч сімсот  дев’яносто 

сім грн., 14 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 132,86 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи холодного водопостачання за адресою: проспект Леніна, 11 
у м. Миколаєві 

100101 

2240 

47 152,40 грн. (сорок сім тисяч сто п’ятдесят дві грн., 

40 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 858,73 грн. 

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального 

100102 

3131 

4 355,00 грн. (чотири тисячі триста п’ятдесят п’ять 

грн. 00 коп.) без ПДВ 
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ремонту ліфтів в житлових будинках у м. Миколаєві  

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального 

ремонту ліфтів в житлових будинках у м. Миколаєві  

100102 

3131 

14 620,10 грн. (чотирнадцять тисяч шістсот двадцять 

грн. 10 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Лазурна, 24-Б у м. 

Миколаєві  

100102 

3131 

149 491,72 грн. (сто сорок дев’ять тисяч чотириста 

дев’яносто одна грн. 72 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 
Проведення експертизи кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 25 у м. Миколаєві» 

100203 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять  грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт системи опалення за адресою: пр. Миру, 28 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

100 114,68 грн. (сто тисяч сто чотирнадцять грн.. 68 
коп.), у т.ч. ПДВ 16 685,78 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення за адресою: вул. Адмірала Макарова, 26, 28 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

29 562,81 грн. (двадцять дев’ять тисяч п’ятсот 

шістдесят дві грн. 81 коп.), у т.ч. ПДВ 4 297,14 грн. 

Код 27.52.1 – устаткування побутове неелектричне для приготування та підігрівання 

їжі 

100101 

3110 

44 420,00 грн. (сорок чотири тисячі чотириста 

двадцять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 403,33 грн., у 

т.ч. кошти депутата міської ради Боровича В.М. – 
3 000,00 грн. 

Код 95.29.1 – ремонтування інших предметів особистого вжитку і господарсько-

побутових виробів 

010116 

2240 
100105 

2240 

5 200, 00 грн. (п’ять тисяч двісті грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 866,67 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт сховища № 52235 по вул. Чигрина, 234 

100101 

2240 

44 730,28 грн. (сорок чотири тисячі сімсот тридцять 

грн., 28 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 455,05 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт сховища № 52238 по вул. Чкалова, 199 

100101 

2240 

41 304,52 грн. (сорок одна тисяча триста чотири грн., 

52 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 884,09 грн. 

Код 58.29.2 – програмне забезпечення прикладне на фізичних носіях 100105 

2240 

3 648,00 грн. (три тисячі шістсот сорок вісім грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 608,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Акіма, 1 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 074,00 грн. (дві тисячі сімдесят чотири грн., 00 коп.) 

без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Будівельників від пр. Жовтневого до пр. Миру в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Артема в Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Комсомольська від вул. Акіма до пр. Леніна в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Новобудівна від пр. Жовтневого до яхтклубу в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт покриття 
тротуару по вул. Потьомкінська від Дзержинського до вул. Акіма (обидві сторони) в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 100101 6 487,20 грн. (шість тисяч чотириста вісімдесят сім 
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Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Чигрина, 22 (п. 3) у м. 

Миколаєві 

2240 грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 081,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Артема, 28 (п. 3, п. 4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 036,00 грн. (шість тисяч тридцять шість грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 006,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Галини Петрової, 5 у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

4 035,60 грн. (чотири тисячі тридцять п’ять грн., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 672,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Потьомкінській, 17 (п. 3) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

4 422,00 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять дві 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 737,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Новобудівельній, 1 (п. 2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

2 863,20 грн. (дві тисячі вісімсот шістдесят три грн., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 477,20 грн. 

Код 27.40.2 – лампи та світильники 010116 

2210 

951,72 грн. (дев’ятсот п’ятдесят одна грн., 72 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 158,62 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Космонавтів 112 в м. Миколаєві» 

100101 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. 3-я Лінія, 17 в м. Миколаєві» 

100101 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Космонавтів 140 В в м. Миколаєві» 

100101 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Проведення експертизи кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 112 у м. Миколаєві» 

100101 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкінська від вул. Велика Морська до 

Привокзальної площі у м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 982,95 грн. (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ять 
грн., 95 коп.) у т.ч. ПДВ – 330,49 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Акіма від вул. 68 Десантників до 
вул. Комсомольська у м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дзержинського від вул. Велика 
Морська до вул. Потьомкінська біля ЗОШ № 53 у м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 
«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Будівельників, 18-

Б у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 157 у м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Червоних 

Майовщиків, 13-Б  у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 

85 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

64 088,05 грн. (шістдесят чотири тисячі вісімдесят 

вісім грн., 05 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по Рибна, 5 у м. Миколаєві 

100102 
3131 

226 716,84 грн. (двісті двадцять шість тисяч сімсот 
шістнадцять грн., 84 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза проектної документації кошторисної частини за робочим проектом 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дзержинського від вул. 68 

Десантників до пр. Леніна  у м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 356,74 грн. (одна тисяча триста п’ятдесят шість грн., 

74 коп.) у т.ч. ПДВ – 226,12 грн. 

Код 25.99.2 – вироби з недорогоцінних матеріалів, інші 100203 

2210 

119 700,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 950 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт демовентканалів житлових будинків за адресою: вул. Шкапіна, 95; 

вул. Шкапіна, 97 

100101 

2240 

42 024,00 грн. (сорок дві тисячі двадцять чотири грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 004,00 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по пр. Леніна, 69/2 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

47 917,00 грн. (сорок сім тисяч дев’ятсот сімнадцять 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Шевченка, 64-а у м. Миколаєва 

100101 

2240 

36 727,00 грн. (тридцять шість тисяч сімсот двадцять 

сім грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Південна, 33-Б у м. 

Миколаєва 

100101 

2240 

17 967,00 грн. (сімнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят 

сім грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Червоних Майовщиків, 17-А у м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

4 455,00 грн. (чотири тисячі чотириста п’ятдесят п’ять 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи водовідведення за адресою: вул. Севастопольська, 47-А 

100101 

2240 

13 474,49 грн. (тринадцять тисяч чотириста сімдесят 

чотири грн., 49 грн.) у т.ч. ПДВ – 5 967,61 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення за адресою вул. Нікольська, 15 

100101 

2240 

35 805,66 грн. (тридцять п’ять тисяч вісімсот п’ять 

грн., 66 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 967, 61 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Адміральська, 23 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

27 664,00 грн. (двадцять сім тисяч шістсот шістдесят 

чотири грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення за адресою: вул. Нікольська, 13 

100101 

2240 

33 796,68 грн. (тридцять три тисячі сімсот дев’яносто 

шість грн., 68 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 632,78 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Шевченка, 69-А у м. Миколаєві 

100101 

2240 

15 364,00 грн. (п’ятнадцять тисяч триста шістдесят 

чотири грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Лазурній, 4-В (п. 2) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

2 863,20 грн. (дві тисячі вісімсот шістдесят три грн., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 477,20 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Жовтневому, 323/2 (пас.) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 542,40 грн. (шість тисяч п’ятсот сорок дві грн., 40 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 090,40 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 12-й Повздовжній, 42-Б (п. 2) у 
м. Миколаєві 

100101 

2240 

2 966,40 грн. (дві тисячі дев’ятсот шістдесят шість 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 494,40 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Попеля, 162 (п. 1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

3 036,00 грн. (три тисячі тридцять шість грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 506,00 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольська від вул. Акіма до 

пр. Леніна в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

170703 
3132 

1 430,63 грн. (одна тисяча чотириста тридцять грн., 63 
коп.) у т.ч. ПДВ – 238,44 грн. 
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«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Артема в м. Миколаєві» 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельників від пр. Жовтневого 
до пр. Миру в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 382,14 грн. (одна тисяча триста вісімдесят дві грн., 

14 коп.) у т.ч. ПДВ – 230,36 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новобудівна від пр. Жовтневого до 

яхтклубу в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 430,70 грн. (одна тисяча чотириста тридцять грн., 70 

коп.) у т.ч. ПДВ – 238,45 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покриття по вул. Потьомкінська від вул. Дзержинського до вул. 

Акіма (обидві сторони) в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 387,63 грн. (одна тисяча триста вісімдесят сім грн., 

63 коп.) у т.ч. ПДВ – 231,27 грн. 

29.32.3 – частини та приладдя до моторних транспортних засобів н.в.і.у 010116 
2210 

4 000,00 (чотири тисячі грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 
666,67 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи водовідведення за адресою пр-т Героїв Сталінграду, 65 

100101 

2240 

30 844,01 грн. (тридцять тисяч вісімсот сорок чотири 

грн., 01 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 140,67 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів в житлових будинках м. Миколаєва» 

100102 
3131 

9 010,07 грн. (дев’ять тисяч десять грн., 07 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 1 501,68 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по вул. Новобузька, 91-а у 

м. Миколаєва» 

100208 
3131 

396,00 грн. (триста дев’яносто шість грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 66,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по пр. Жовтневому, 325/5 

у м. Миколаєва» 

100208 
3131 

396,00 грн. (триста дев’яносто шість грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 66,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку ОСББ «Південний 
СОЮЗ» за адресою:  м. Миколаєва, вул. Фрунзе, 14а з метою енергозбереження» 

100106 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Образцова, 3 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. 8-го Березня, 105 

у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Комсомольська, 11 у 

м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Обсерваторна, 4 у 

м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 207,74 грн. (одна тисяча двісті сім грн., 74 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 201,29 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пров. Чорноморський, 
12 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

434,00 грн. (чотириста тридцять чотири грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 72,39 грн.  
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ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 

8 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 284,62 грн. (одна тисяча двісті вісімдесят чотири 

грн., 62 коп.) у т.ч. ПДВ – 214,10 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Генерала 
Карпенка, 7/1 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 37 у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Велика Морська, 

33 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн.  

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Бутоми, 9 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімсот чотири грн., 
40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Комсомольська, 11 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімсот чотири грн., 
40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Червоних Майовщиків, 13-Б у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімсот чотири грн., 

40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Фрунзе, 13 у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

8 684,57 грн. (вісім тисяч шістсот вісімдесят чотири 
грн., 57 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 447,43 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального 
ремонту ліфтів в житлових будинках у м. Миколаєві  

100102 

3131 

11 097,57 грн. (одинадцять тисяч дев’яносто сім грн., 

57 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового 
будинку по пр. Героїв Сталінграду, 85 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 

будинку по пров. Мічуріна, 12 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового 

будинку по вул. Рибна, 5 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

Код 45.20.1 – техническое обслуживание и ремонтирование автомобилей и 

малогрузовых автотранспортных средств 

010116 

2240 

5 379,43 грн. (п’ять тисяч  триста сімдесят дев’ять 

грн., 43 коп.) в т.ч. НДС – 896,57 грн. 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

1 316,45 грн. (одна тисяча триста шістнадцять грн., 45 

коп.) в т.ч. ПДВ – 219,41 грн. 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

1 245,94 грн. (одна тисяча двісті сорок п’ять грн., 94 

коп.) в т.ч. ПДВ – 207,66 грн. 

Код 33.12.1 – ремонтування та технічне обслуговування машин загальної 

призначенності 

010116 

2240 

3 240,00 грн. (три тисячі двісті сорок грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 540,00 грн. 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО  

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 100101 12 418,06 грн. (дванадцять тисяч чотириста 
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Поточний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Космонавтів, 142-А, 

142-Б у м. Миколаєві» 

2240 вісімнадцять грн., 06 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 069,68 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт демовентканалів житлового будинку за адресою: вул. Шкапіна,, 93 

100101 

2240 

20 732,40 грн. (двадцять тисяч сімсот тридцять дві 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 445,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по пр. Миру від пр. Жовтневого до вул. Будівельників в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Мостобудівників, 14 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 873,00 грн. (дві тисячі вісімсот сімдесят три грн., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Ілліча, 51-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 727,00 грн. (три тисячі сімсот двадцять сім грн.., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Громадянська, 18 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 594,00 грн. (одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 30-А у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

6 639,00 грн. (шість тисяч шістсот тридцять дев’ять 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 1-а Лінія, 36 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

5 913,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять грн., 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул. Авангардна від вул. Чайковського до ринку «Авангард» 

(вул. Авангардна, 6-б) в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт трубопроводів водовідведення житлового будинку по вул. 

Адміральська, 2-а у м. Миколаєві 

100101 

2240 

9 494,00 грн. (дев’ять тисяч чотириста дев’яносто 

чотири грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б.Д. 1.1-7:2013 

Експертиза проектної документації кошторисної 
 частини за робочим проектом «Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового 

будинку по вул.. Акіма, 1 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

1320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220 грн. 

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

 частини за робочим проектом «Капітальний ремонт м’якої  покрівлі житлового 

будинку по вул. Червоних Майовщиків, 17а у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

1320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 148 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

4 617,00 грн. (чотири тисячі шістсот сімнадцять грн., 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 13 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

4 827,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять сім 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Біла, 61-А у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

6 580,00 грн. (шість тисяч п’ятсот вісімдесят грн., 00 
коп.) без ПДВ 

Код 25.11.2 – вироби конструкційні металеві та їх частини 100203 

2210 

99 000,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч грн., 00 коп.) 

без ПДВ  

Код 93.29.1 – послуги рекреаційні, інші, н.в.і.у. 100203 

2240 

99 720,40 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч сімсот 

двадцять грн., 40 коп.) без ПДВ  

Код 39.00.1 – рекультивування та очищування 100203 53 975,16 грн. (п’ятдесят три тисячі дев’ятсот сімдесят 
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2240 п’ять грн., 16 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 995,86 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Бузька від вул. Північна до вул. О. Матросова в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Артема, 39 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

710,00 грн. (сімсот десять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Генерала Карпенко, 3 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

пр. Леніна, 153 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 39 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

4 707,00 грн. (чотири тисячі сімсот сім грн., 00 коп.) 

без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 153 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

4 870,00 грн. (чотири тисячі вісімсот сімдесят грн., 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенко, 3 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

4 429,00 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять 
дев’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках в м. Миколаєва» 

100102 

3131 

5 544,00 грн. (п’ять тисяч п’ятсот сорок чотири грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 924,00 грн. 

Код 71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

 

АНУЛЬОВАНО  АНУЛЬОВ
АНО 

АНУЛЬОВАНО 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 179 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

4 149,00 грн. (чотири тисячі сто сорок дев’ять грн., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт автодороги 

по вул. Пушкінська від вул. Велика Морська до Привокзальної площі в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 960,00 грн. (три тисячі дев’ятсот шістдесят грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 660,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 148 в м. 
Миколаєва» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Мостобудівників, 

14 у м. Миколаєва» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 1-а Лінія, 36 в м. 

Миколаєва» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 30-а в м. 

Миколаєва» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Біла, 61-а в м. 

Миколаєва» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Громадянська, 18 
у м. Миколаєва» 

100102 

3131 

956,47 грн. (дев’ятсот п’ятдесят шість грн., 47 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 159,41 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Бутоми, 9 в м. 

Миколаєва» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 13 у м. 

Миколаєва» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Миру від пр. Жовтневого до вул. 

Будівельників у м. Миколаєва» 

170703 
3132 

1 408,30 грн. (одна тисяча чотириста вісім грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 234,72 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 32 у м. Миколаєві. Коригування»  

100102 

3131 

4 236,00 грн. (чотири тисячі двісті тридцять шість 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 74 у м. Миколаєві. Коригування»  

100102 
3131 

4 498,00 грн. (чотири тисячі чотириста дев’яносто 
вісім грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по Фрунзе, 105 у м. Миколаєві. Коригування»  

100102 
3131 

4 336,00 грн. (чотири тисячі триста тридцять шість 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
пр. Миру, 32 у м. Миколаєві. Коригування»  

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Космонавтів, 74 у м. Миколаєві. Коригування»  

100102 

3131 

710,00 грн. (сімсот десять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Космонавтів, 144 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 964,40 грн. (одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 327,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Космонавтів, 142-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 959,60 грн. (одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят дев’ять 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 326,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Колодязній, 35 (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 964,40 грн. (одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 327,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Знаменській, 39 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

1 980,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот вісімдесят грн., 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 330,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Артема, 38-б (п.2) у м. Миколаєві 

100101 
2240 

1 772,40 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят дві грн., 40 
коп.) у т.ч. ПДВ – 295,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Мира, 56 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

3 943,20 грн. (три тисячі дев’ятсот сорок три грн., 20 

коп.) у т.ч. ПДВ – 657,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 100101 2 026,80 грн. (дві тисячі двадцять шість грн., 80 коп.) у 
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Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Мира, 42 (п.2) у м. Миколаєві 2240 т.ч. ПДВ – 337,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Мира, 18-а (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

3 979,20 грн. (три тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять 

грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 663,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків, 3 (п.3) у 

м. Миколаєві 

100101 
2240 

1 758,00 грн. (одна тисяча сімсот п’ятдесят вісім грн., 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 293,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Потьомкінській, 149 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

3 252,00 грн. (три тисячі двісті п’ятдесят дві грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 542,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Ленінградській, 5-а (п.4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

1 748,40 грн. (одна тисяча сімсот сорок вісім грн., 40 

коп.) у т.ч. ПДВ – 291,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Леніна, 181 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

1 449,60 грн. (одна тисяча чотириста сорок дев’ять 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 241,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Жовтневому, 323/3 (пас.) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

1 771,20 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят одна грн., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 295,20 грн. 

Код 17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 010116 
2210 

4 998,48 грн. (чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто 
вісім грн., 48 коп.) у т.ч. ПДВ – 833,08 грн.  

Код 17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 100105 

2210 

3 931,68 грн. (три тисячі дев’ятсот тридцять одна грн., 

68 коп.) у т.ч. ПДВ – 655,28 грн.  

Код 81.10.1 – послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів 100203 
2240 

118 917,48 грн. (сто вісімнадцять тисяч дев’ятсот 
сімнадцять грн., 48 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 819,58 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка,3 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Миру,32 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна,15 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів,74 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт холодного водопостачання до житлового будинку за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Лагерне полу,5 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду,13Д в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 577,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот сімдесят сім   

грн.,00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Казарського,1Б в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 178,00 грн. (шість тисяч сто сімдесят вісім  грн.,00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна,179 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 100102 1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
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Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Фрунзе,105 у м. Миколаєві» 

3131 коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Артема,39 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 453,87 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят три 

грн., 87 коп.) у т.ч. ПДВ – 242,31 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по пр. Леніна, 26-а,28,30,32, 

вул. Рюміна,15 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн.(дві тисячі сто тридцять  грн.,00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт м’якої 
покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду,20 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 344,00 грн. (шість тисяч триста сорок чотири грн., 

00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями 
(пандус) по вул. пр. Леніна,184 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

17 563,20 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот шістдесят 

три грн.,20 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 927,20 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по пр. Леніна, 27,29 вул. 

Рюміна,19 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн.(дві тисячі сто тридцять грн.,00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Котовського,28 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

10 096,80 грн. (десять тисяч дев’яносто шість грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 682,80 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 8-го Березня,39 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду,20 (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн.  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Леніна,71-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 922,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот двадцять дві грн., 

00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: Капітальний ремонт м’якої 

покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів,132 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

6 128,00 грн. (шість тисяч сто двадцять вісім грн., 00 
коп.) без ПДВ 

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

170703 
2240 

116 728,24 грн. (сто шістнадцять тисяч сімсот 
двадцять вісім грн., 24 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 454,71 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покриття дороги по м. Миколаєву: вул. Анатолія Олійника 

170703 

2240 

117 083,22 грн. (сто сімнадцять тисяч вісімдесят три 

грн., 22 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 513,87 грн. 

Код 32.30.1 – вироби спортивні  100101 

3110 

40 000,00 грн. (сорок тисяч грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Артема в м. Миколаєві 

170703 
3132 

1 146 459,60 грн. (один мільйон сто сорок шість тисяч 
чотириста п’ятдесят дев’ять грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 

191 076,60 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Потьомкінській від вул. Дзержинського 
до вул. Акіма (обидві сторони) в м. Миколаєві 

100203 

3132 

941 455,20 грн. (дев’ятсот сорок одна тисяча 

чотириста п’ятдесят п’ять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 
156 909,20 грн.  

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Новобудівна від пр. Жовтневого до 
яхтклубу в м. Миколаєві 

170703 

3132 

1 146 918,00 грн. (один мільйон сто сорок шість тисяч 

дев’ятсот вісімнадцять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 
191 153,00 грн. 

ДСТУ – Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельників від пр. Жовтневого до 

170703 

3132 

900 961,20 грн. (дев’ятсот тисяч дев’ятсот шістдесят 

одна грн.., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 150 160,20 грн.  
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пр. Миру в м. Миколаєві 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Артема в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн.., 00 грн.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Новобудівна від пр. Жовтневого до яхтклубу в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві  грн.., 00 грн.) у 

т.ч. ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Будівельників від пр. Жовтневого до пр. Миру в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві  грн.., 00 грн.) у 
т.ч. ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 

Потьомкінська від вул. Дзержинського до вул. Акіма (обидві сторони) в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві  грн.., 00 грн.) у 
т.ч. ПДВ – 142,00 грн. 

39.00.2 – послуги щодо рекультивування та спеціалізованої боротьби із забрудненням, 
інші 

100203 
2240 

119 999,93 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
дев’ятсот дев’яносто дев’ять  грн.., 93 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 19 999,99 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Бузька від вул. Північна до вул. О. 

Матросова в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 405,80 грн. (одна тисяча чотириста п’ять грн.., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 234,30 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Авангардна від вул. Чайковського 

до ринку «Авангард» (вул. Авангардна, 6-б) в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 430,40 грн. (одна тисяча чотириста тридцять грн.., 
40 коп.) у т.ч. ПДВ – 238,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. Фрунзе,84 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн..,00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. Пушкінська, 66, 66-а, 
пров. Образцова, 2-а, 4-а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн..,00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового 

житлового будинку по вул. Лазурна, 2 «Б» в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

747,36 грн. (сімсот тридцять шість грн.., 36 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покриття багатоповерхового житлового будинку по вул. Лазурна, 2 «Б» в м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

6 063,16 грн. (шість тисяч шістдесят три грн.., 16 коп.) 

без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт душових кабін загального користування в гуртожитку по вул. 

Бутоми № 13-а в м. Миколаєві 

100101 

2240 

42 543,56 грн. (сорок дві тисячі п’ятсот сорок три грн., 

56 коп.) у т.ч. ПДВ –7 090,59 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховище, обліковий № 52254, 

Літ «Апд» № 30, пр. Жовтневий, м. Миколаїв» 

100101 

2240 

106 041,12 грн. (сто шість тисяч сорок одна  грн.., 12 

коп.) у т.ч. ПДВ – 17 673,52 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Лягіна, 26-а 

100101 

2240 

43 706,40 грн. (сорок три тисячі сімсот шість  грн.., 

40 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 284,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт сходів житлового будинку по вул. Громадянська, 41 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

43 575,42 грн. (сорок три тисячі п’ятсот сімдесят п’ять 
 грн.., 42 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 262,57 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Адмірала Макарова,8 в м. 

100101 

2240 

47 421,00 грн. (сорок сім тисяч чотириста двадцять 

одна  грн.., 00 коп.) без ПДВ 
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Миколаєві» 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. 1-а Лінія, 28А в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

710,00 грн. (сімсот десять  грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

 рн. Героїв Сталінграду, 13Д в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн.., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Казарського, 1Б в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

710,00 грн. (сімсот десять  грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Казарського, 3А в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

710,00 грн. (сімсот десять  грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Космонавтів, 88 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

710,00 грн. (сімсот десять  грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. 1-а Лінія, 28А в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

5 083,00 грн. (п’ять тисяч вісімдесят три грн.., 00 коп.) 

без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Казарського, 3А в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

5 836,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот тридцять шість 

 грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів,88 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

5 488,00 грн. (п’ять тисяч чотириста вісімдесят вісім 

 грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт будівлі департаменту ЖКГ (2х поверхова будівля 1 поверх) 

010116 

2240 

76 886,57 грн. (сімдесят шість тисяч вісімсот 

вісімдесят шість  грн.., 57 коп.) у т.ч. ПДВ – 

12 814,43 грн. 

85.59.1 – послуги освітянські, інші, н.в.і.у. 100105 
2282 

4 860,00 грн. (чотири тисячі вісімсот шістдесят  грн.., 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 810,00 грн. 

85.59.1 – послуги освітянські, інші, н.в.і.у. 100105 

2282 

5 832,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот тридцять дві 

 грн.., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 972,00 грн. 

71.11.3 – послуги щодо планування міських і сільських поселень 240601 
2240 

99 998,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 
дев’яносто вісім  грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул. Лазурна, 

2 «Б» в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять  грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Казарського, 1-Б в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять  грн.., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Казарського, 3-А в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять  грн.., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 13-Д в м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 1-а Лінія, 28-А в м. 

Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 88 в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання перерахунку кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

житлового будинку серії 96К шляхом комплексного впровадження термосанації по вул. 

Лазурна, 16-Г в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 775,00 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять грн.., 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання перерахунку кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

житлового будинку серії 96К шляхом комплексного впровадження термосанації по вул. 
Лазурна, 16-В в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 775,00 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять грн.., 
00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Нікольська ріг вул. 
Московської» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Велика Морська ріг вул. 

Артилерійської» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Спаська – вул. Садова – 

вул. 68 Десантників» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду по вул. 

Фрунзе, 84 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду по вул. 8 

Березня, 103, 105, 105-а, вул. 8 Поперечна, 9 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

85.59.1 – послуги освітянські, інші, н.в.і.у. 240601 

2282 

30 000,00 грн. (тридцять тисяч грн.., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду по вул. 

Пушкінська, 66, 66-а, пров. Образцова, 2-а, 4-а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

94.99.1 – послуги інших громадських організацій 240601 

2282 

29 205,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч двісті п’ять 

грн..,00 коп.) без ПДВ 

71.11.1 – плани та креслення архітектурні 240601 

2240 

99 976,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 

сімдесят шість грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Набережна, 5/11 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

31 299,00 грн. (тридцять одна тисяча двісті дев’яносто 
дев’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 8 Березня, 103, 105, 

105-а; вул. 8 Поперечна, 9 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

100102 

3131 

7 163,80 грн. (сім тисяч сто шістдесят три грн., 80 

коп.), без ПДВ 
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фасаду житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 83 в м. Миколаєві» 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

фасаду житлового будинку по вул. Веселинівська, 46 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

8 355,20 грн. (вісім тисяч триста п’ятдесят п’ять грн., 

20 коп.), без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи водозливу (жолоби, водостічні труби та парапети) 

житлового будинку за адресою: вул. Космонавтів, 57А 

100101 

2240 

57 493,20 грн. (п’ятдесят сім тисяч чотириста 

дев’яносто три грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 582,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт системи водозливу (жолоби, водостічні труби та парапети) 

житлового будинку за адресою: вул. Космонавтів, 57 

100101 
2240 

64 358,40 грн. (шістдесят чотири тисячі триста 
п’ятдесят вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 726,40 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Інженерна, 13 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

52 469,00 грн. (п’ятдесят дві тисячі чотириста 
шістдесят дев’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт трубопроводів водовідведення житлового будинку по пров. 
Транспортний,2 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

12 472,00 грн. (дванадцять тисяч чотириста сімдесят 

дві грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Садовій, 11  (п. 2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

2 892,00 грн. (дві тисячі вісімсот дев’яносто дві грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 482,00 грн. 

Код 74.90.1 – послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та 
консультації, н.в.і.у. 

180109 
2240 

115 494,12 грн., у т.ч. за рахунок місцевого бюджету – 
2 785,00 Євро, у гривневому еквіваленті на дату 

укладання договору – 67 010,65 (шістдесят сім тисяч 

десять грн., 65 коп.) по КТКВК 180109, у т.ч. ПДВ – 
11 168,44 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по пр. Леніна, 16 

(п.5) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

20 996,40 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

шість грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 499,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по пр. Леніна, 160 

(п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

46 495,20 грн. (сорок шість тисяч чотириста 

дев’яносто п’ять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 749,20 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт підпірної стінки у парку «Піонерський» в м. Миколаєві 

100203 
2240 

75 118,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч, сто вісімнадцять 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Перерахунок кошторисної документації в ціни 2015 року по об’єкту: «Будівництво 
берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища в 

мкр. Соляні (вул. Берегова)» 

150101 

3122 

2 989,47 грн. (дві тисячі дев’ятсот вісімдесят дев’ять 

грн., 47 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 20 

у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 

8 у м. Миколаєві 

100102 
3131 

114 558,01 грн. (сто чотирнадцять тисяч п’ятсот 
п’ятдесят вісім грн., 01 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Обсерваторна, 4 у 

м. Миколаєві 

100102 
3131 

112 355,56 грн. (сто дванадцять тисяч триста п’ятдесят 
п’ять грн., 56 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по Артема, 37 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

185 568,79 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот 

шістдесят вісім грн., 79 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по Образцова, 3 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

268 664,63 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч шістсот 

шістдесят чотири грн., 63 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Райдужна, 59 у м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 

ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 132 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 

ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 71-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартальних проїздів по пр. Леніна, 26-а, 28, 

30, 32, вул. Рюміна, 15 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартальних проїздів по пр. Леніна, 27, 29, 
вул. Рюміна, 19 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини документації за робочим проектом «Капітальний 
ремонт ліфтів у житлових будинках в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

9 240,00 грн. (дев’ять тисяч двісті сорок грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 1 540,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 25 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

381 918,05 грн. (триста вісімдесят одна тисяча 

дев’ятсот вісімнадцять грн., 05 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 112 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

298 624,60 грн. (двісті дев’яносто вісім тисяч шістсот 

двадцять чотири грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 49 770,77 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт спортивного майданчика у дворі 60, 62, 64 по вул. Космонавтів та 14, 

15 по вул. 28 Армії (ОСН Турбініст) 

180109 
2240 

25 315,00 грн. (двадцять п’ять тисяч триста 
п’ятнадцять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Корабелів, 15 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири 

грн., 40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Знаменська, 43 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири 

грн., 40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж газопостачання у м. Миколаєві 

100101 

2240 

12 845,88 грн. (дванадцять тисяч вісімсот сорок п’ять 

грн., 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 140,98 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття внутрішньоквартального проїзду по вул. Наваринська, 15, 15-а, 

17, 17-а, вул. Рюміна, 2-а в м. Миколаєві»  

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт фасаду житлового будинку ОСББ «СПАСК» за адресою: вул. 

Нікольска, 4-а 

100101 

2240 

76 130,40 грн., у т.ч. за рахунок місцевого бюджету в 

сумі – 38 065,20 грн. (тридцять вісім тисяч шістдесят 

п’ять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 344,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Садовій, 15 

(п.1, п. 2, п. 3) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

63 914,40 грн. (шістдесят три тисячі дев’ятсот 

чотирнадцять грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 652,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Електронній, 

56-а (п. 1, п. 2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

76 653,60 грн. (сімдесят шість тисяч шістсот п’ятдесят 
три грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 775,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по пров. Парусному, 

1 (п.4) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

29 023,20 грн. (двадцять дев’ять тисяч двадцять три 
грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 837,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100102 138 753,60 грн. (сто тридцять вісім грн. 60 коп.) у т.ч. 
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Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по пр. Корабелів, 6 

(п.1, п.2, п.3, п.4) у м. Миколаєві 

3131 ПДВ – 23 125,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Бутоми, 2-Б 
(п.1) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

19 044,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч сорок чотири грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 174,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. 
Наваринській, 15 (п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

32 582,40 грн. (тридцять дві тисячі п’ятсот вісімдесят 

дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 430,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Космонавтів, 

126/1 (п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

173 541,60 грн. (сто сімдесят три тисячі п’ятсот сорок 

одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 28 923,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Червоних 

Майовщиків, 13-Б (п.1, п.2, п.3) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

85 054,80 грн. (вісімдесят п’ять тисяч п’ятдесят 

чотири грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 175,80 грн. 

45.20.1 – технічне обслуговування автомобілів і мало вантажних автотранспортних 

засобів 

010116 

2240 

1 750,00 грн. (одна тисяча сімсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Васляєва, 39 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

4 545,60 грн. (чотири тисячі п’ятсот сорок п’ять грн.60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 757,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пров. Парусному, 9-б (п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн.80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн. 

43.99.5 – монтаж сталевих конструкцій 100203 
2240 

21 944,00 грн. (двадцять одна тисяча дев’ятсот сорок 
чотири грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пров. Чорноморський, 
12 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

39 758,98 грн. (тридцять дев’ять тисяч сімсот 

п’ятдесят вісім грн. 98 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка, 

7/1 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

157 329,52 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч триста 

двадцять дев’ять грн. 52 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по 8-го Березня, 105 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

370 403,29 грн. (триста сімдесят тисяч чотириста три 

грн.29 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт козирків під’їздів та ганків житлового будинку ОСББ «Весняне» за 

адресою: вул. Генерала Карпенка, 59 

100101 
2240 

42 609,60 грн. (сорок дві тисячі шістсот дев’ять грн.60 
коп.) у т.ч. за рахунок місцевого бюджету – 21 304,80 

грн. (двадцять одна тисяча триста чотири грн.80 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 3 550,80 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вузлів теплової енергії в житловому будинку за адресою: м. 

Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, 99 

100208 

2240 

10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

1 666,67 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт приміщень департаменту ЖКГ (4х поверхова будівля) 

010116 

2240 

102 581,17 грн. (сто дві тисячі п’ятсот вісімдесят одна 

грн. 17 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 096,86 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт автодороги по вул. Пушкінська від 
вул. Велика Морська до Привокзальної площі в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

12 000,00 грн. (дванадцять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 2 000,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 

Наваринська, 15, 15-а, 17, 17-а, вул. Рюміна, 2-а в м. Миколаєві 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольська від вул. Акіма до пр. 
Леніна в м. Миколаєві 

170703 

3132 

466 382,40 грн. (чотириста шістдесят шість тисяч 

триста вісімдесят дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 
77 730,40 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 170703 852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
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Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Комсомольська від вул. Акіма до пр. Леніна в м. Миколаєві» 

3132 ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Акіма від вул. 68 Десантників до 
вул. Комсомольська в м. Миколаєві 

170703 

3132 

164 727,60 грн. (сто шістдесят чотири тисячі сімсот 

двадцять сім грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 27 454,60 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Акіма 
від вул. 68 Десантників до вул. Комсомольська в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

426,00 грн. (чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 71,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дзержинського від вул. 68 

Десантників до пр. Леніна в м. Миколаєві 

170703 

3132 

747 932,40 грн. (сімсот сорок сім тисяч дев’ятсот 

тридцять дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 124 655,40 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Дзержинського від вул. 68 Десантників до пр. Леніна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Дзержинського від вул. Велика 

Морська до вул. Потьомкінської біля ЗОШ № 53 в м. Миколаєві 

100203 

3132 

169 945,20 грн. (сто шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

сорок п’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 28 324,20 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 

Дзержинського від вул. Велика Морська до вул. Потьомкінської біля ЗОШ № 53 в м. 

Миколаєві» 

100203 
3132 

426,00 грн. (чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 71,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою: вул. Казарського, 

1А в м. Миколаєві 

100101 

2240 

49 965,64 грн. сорок дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят 

п’ять грн. 64 коп.)  у т.ч. ПДВ – 8 327,61 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку № 61 по вул. Севастопільській в м. Миколаєві. Робочій 

проект» 

100102 
3131 

4 024,63 грн. (чотири тисячі двадцять чотири грн. 63 
коп.) у т.ч. ПДВ – 670,77 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по ул. Чкалова, 122 у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

4 805,00 грн. (чотири тисячі вісімсот п’ять грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 22 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

6 880,00 грн. (шість тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт скатної покрівлі житлового будинку по вул. Набережна, 17, 

корпус 3 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Знаменська, 43 у м. 

Миколаєві»  

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт житлового будинку серії 96К шляхом комплексного 
впровадження термосанації по вул. Лазурна, 16Г у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 539,24 грн. (одна тисяча п’ятсот тридцять дев’ять 

грн. 24 коп.) у т.ч. ПДВ – 256,54 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт скатної покрівлі житлового будинку по вул. Дунаєва, 39 (під’їзди 

4,5,6,7) у м. Миколаєві»  

100102 

3131 

1 360,18 грн. (одна тисяча триста шістдесят грн. 18 

коп.) у т.ч. ПДВ – 226,70 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

100102 

3131 

1 530,62 грн. (одна тисяча п’ятсот тридцять  грн. 62 

коп.) у т.ч. ПДВ – 255,10 грн.  
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«Капітальний ремонт житлового будинку серії 96К шляхом комплексного 

впровадження термосанації по вул. Лазурна, 16В у м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку по пров. 

Парусний, 5 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 066,54 грн. (одна тисяча шістдесят шість грн. 54 

коп.) у т.ч. ПДВ – 178,76 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Корабелів, 15 у м. 

Миколаєві»  

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. 2-а Слобідська, 73 в м. Миколаєві. Коригування» 

100102 
3131 

4 247,00 грн. (чотири тисячі двісті сорок сім грн. 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. 2-а Слобідська, 73 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 
ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Бузника, 2А в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

4 615,00 грн. (чотири тисячі шістсот п’ятнадцять грн. 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Бузника, 2А в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

710,00 грн. (сімсот десять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 32 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 365,00 грн. (чотири тисячі триста шістдесят п’ять 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

пр. Леніна, 32 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Ходорева, 12 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 146,00 грн. (чотири тисячі сто сорок шість грн.., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

Ходорева, 12 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Космонавтів, 60 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

63 106,80 грн. (шістдесят три тисячі сто шість грн. 80 
коп.) у т.ч. ПДВ – 10 517,80 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання корегування проекту по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду житлового 

будинку по вул. Потьомкінська, 52 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

10 276,70 грн. (десять тисяч двісті сімдесят шість грн. 

70 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по Бузькому бульвару 1-г у м. 

Миколаєві» 

100101 

2240 

9 424,80 грн. (дев’ять тисяч чотириста двадцять 

чотири грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 570, 80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Казарського, 5-а (п.2) у м. 

Миколаєві» 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн. 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040, 80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Лазурній, 26 

(п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

69 592,80 грн. (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот 
дев’яносто дві грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 598, 80 

грн.  

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

частини скатної покрівлі житлового будинку по вул. Дунаєва, 39 (під’їзди 4,5,6,7) у м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн. 
40 коп.) без ПДВ 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

скатної покрівлі житлового будинку по вул. Набережна, 17 корпус 3 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн. 

40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт системи холодного водопостачання житлового будинку по вул. 

Космонавтів, 136 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

42 257,00 грн. (сорок дві тисячі двісті п’ятдесят сім 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт будинку ОСББ «Слобідка» по вул. 5 Слобідська, 127 

100101 
2240 

26 466,14 грн. (двадцять шість тисяч чотириста 
шістдесят шість грн. 14 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 411,02 

грн. 

Договір про приєднання до електричних мереж камер відеонагляду   

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою: вул. Казарського, 

1/5 у м. Миколаєві 

100101 
2240 

54 618,55 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот 
вісімнадцять грн. 55 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 103,09 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Садовій, 50 (п.3) 

100102 
3131 

4 725,60 грн. (чотири тисячі сімсот двадцять  п’ять 
грн. 60 коп.) у т.ч. 787,60 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 5 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 485,00 грн. (чотири тисячі чотириста вісімдесят 

п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Колодязна, 5 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі малосімейного гуртожитку по пр. Жовтневому, 42 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

4 550,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі малосімейного 

гуртожитку по пр. Жовтневому, 42 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Південна, 47 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 280,00 грн. (чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Південна, 47 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт теплових вводів до житлових будинків у м. Миколаїв» 

100208 

3131 

4 356,00 грн. (чотири тисячі три п’ятдесят шість грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 726,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

насосної станції підвищення тиску холодної води в гуртожитку по вул. Васляєва № 45 
в м. Миколаєві. Робочій проект» 

100102 

3131 

4 481,11 грн. (чотири тисячі чотириста вісімдесят одна 

грн. 11 коп.) у т.ч. ПДВ – 746,85 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: м. 
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 28 

100101 

2240 

34 512,00 грн. (тридцять чотири тисячі п’ятсот 

дванадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 752,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний 

ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Айвозовського, 3 (1 та 2 під’їзди)  

100102 

3131 

4 218,00 грн. (чотири тисячі двісті вісімнадцять грн. 

00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Артема, 28 (п.4) 

100102 

3131 

5 488,80 грн. (п’ять тисяч чотириста вісімдесят вісім 

грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 914,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Космонавтів, 
130-а (п.2) 

100102 

3131 

4 423,20 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять три 

грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 737,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100102 5 391,60 грн. (п’ять тисяч триста дев’яносто одна 
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Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Космонавтів, 82 

(п.4) 

3131  грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 898,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Урицького, 2-а 
(п.1) 

100102 

3131 

4 725,60 грн. (чотири тисячі сімсот двадцять п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 787,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Артема, 64 (п.1) 

100102 

3131 

6 126,00 грн. (шість тисяч сто двадцять шість грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 021,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Лазурній, 42-в 

(п.1) 

100102 
3131 

2 232,00 грн. (дві тисячі двісті тридцять дві грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 372,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Великій 

Морській, 5-а  

100102 
3131 

4 516,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістнадцять грн. 
80 коп.) у т.ч. ПДВ – 752,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Великій 

Морській, 2  

100102 
3131 

4 725,60 грн. (чотири тисячі сімсот двадцять п’ять грн. 
60 коп.) у т.ч. ПДВ – 787,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Квітневій, 52 
(п.2)  

100102 

3131 

6 975,60 грн. (шість тисяч дев’ятсот сімдесят п’ять 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 162,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. 12 Поздовжній, 
1 (п.1)  

100102 

3131 

5 445,60 грн. (п’ять тисяч чотириста сорок п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 907,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. 

Комсомольській, 49 (п.2)  

100102 

3131 

5 180,40 грн. (п’ять тисяч сто вісімдесят грн. 40 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 863,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Космонавтів, 

53/1 (п.2)  

100102 

3131 

4 872,00 грн. (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 812,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Рибній ½ (п.5)  

100102 
3131 

4 849,20 грн. (чотири тисячі вісімсот сорок дев’ять 
грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 808,20 грн. 

25.99.2 – вироби з недорогоцінних металів, інші 100203 

2210 

119 700,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 950,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво огорожі 

міського полігону твердих відходів в селищі В. Корениха» 

150101 
3132 

27 995,65 грн. (двадцять сім тисяч дев’ятсот 
дев’яносто п’ять грн. 65 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по пров. Парусному, 5 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн. 80 
коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Новобузькій, 91 (п.1, п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

17 596,80 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 
шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 932,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Новобузькій, 91-а (п.2, п.4) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

17 596,80 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 

шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 932,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів, 146-в (п.1, п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

17 596,80 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 

шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 932,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів, 146-б (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

8 799,60 грн. (вісім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 466,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Космонавтів, 148-б (п.1, п.2) у м. 

100101 

2240 

17 596,80 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 

шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 932,80 грн. 
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Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Кірова, 220 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

8 799,60 грн. (вісім тисяч сімсот дев’яносто дев’ять 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 466,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта у житловому будинку по вул. Кірова, 222 (п.1, п.2, п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

26 396,40 грн. (двадцять шість тисяч триста 
дев’яносто шість грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 399,40 

грн. 

Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в мкр. Ракетне Урочище по вул. 

Привільна, 71А 

100203 

2240 

9 862,00 грн. (дев’ять тисяч вісімсот шістдесят дві грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 643,67 грн. 

37.00.1 – послуги каналізаційні 100203 

2240 

40 086,05 грн. (сорок тисяч вісімдесят шість грн. 05 

коп.) у т.ч. ПДВ – 6 681,01 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 2-а Слобідська, 73 у м. 

Миколаєві» (коригування) 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Ходорова,12 у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять  грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 32 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Бузника, 2А у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по ул. Паризької Комуни, 28 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

8 062,00 грн. (вісім тисяч шістдесят дві грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
пр. Жовтневому, 325/4 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневому, 325/4 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 159,00 грн. (чотири тисячі сто п’ятдесят дев’ять грн. 

00 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 157 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

121 088,40 грн. (сто двадцять одна тисяча вісімдесят 

вісім грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 20 181,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

мереж холодного водопостачання житлового будинку по вул. Декабристів, 25 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

5 747,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сорок сім грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою: вул. Корабелів, 2 у 
м. Миколаєві 

100101 

2240 

31 091,98 грн. (тридцять одна тисяча дев’яносто одна 

грн. 98 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 182,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою: пр. Миру, 8 у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

91 122,07 грн. (дев’яносто одна тисяча сто двадцять 

дві грн. 07 коп.) у т.ч. ПДВ – 15 187,01 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Херсонське шосе, 96 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 109,00 грн. (чотири тисячі сто дев’ять грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Херсонське шосе, 96 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку адреса: вул. 

Севастопольська у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Нікольська, 9-А у м. Миколаєві 

100101 

2240 

58 896,00 грн. (п’ятдесят вісі тисяч вісімсот 

дев’яносто шість грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. 12 Поздовжня, 1 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

5 220,00 грн. (п’ять тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. 12 Поздовжня, 1 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

710,00 грн. (сімсот десять грн.00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 35-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

5 994,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Червоних Майовщиків, 
13-Б у м. Миколаєві 

100102 

3131 

227 199,60 грн. (двісті двадцять сім тисяч сто 

дев’яносто дев’ять грн.60 коп.) у т.ч. ПДВ – 37 866,60 
грн. 

81.30.1 – послуги щодо благоустрою території 100203 

2240 

3 996,23 грн. (три тисячі дев’ятсот дев’яносто шість 

грн.) у т.ч. ПДВ – 666,04 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Космонавтів, 146-а (п.1, п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

17 596,80 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто 
шість грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 932,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по пров. Парусному, 7 (п.2, п.4, п.5) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

18 732,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять дві 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 122,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Новоодеській, 38 (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по Бузькому бульвару, 1-в  у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

9 424,80 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять 

чотири грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 570,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду, 15-а (п.1) у 

м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Акіма, 1а у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

 

156 311,00 грн. (сто п’ятдесят шість грн. триста 
одинадцять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 25 647,00 грн. 

71.20.1 – послуги щодо технічного випробовування й аналізування 100101 
2240 

74 550,00 грн. (сімдесят чотири тисячі п’ятсот 
п’ятдесят грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 152 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

7 475,40 грн. (сім тисяч чотириста сімдесят п’ять грн., 

40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Південна, 47 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 5 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 22 у м. 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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Миколаєві 

ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневому, 325/4 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 122 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Миру від пр. Жовтневого до вул. 
Будівельників в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 023 428,60 грн. (один мільйон двадцять три тисячі 

чотириста двадцять вісім грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 
170 571,44 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків, 29 (п.1, 
п.2, п.3, п.4) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

35 812,80 грн. (тридцять п’ять тисяч вісімсот 

дванадцять грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 968,80 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Паризької Комуни, 30 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 656,40 грн. (шість тисяч шістсот п’ятдесят шість 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 109,40 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків, 33 (п.1) 

у м. Миколаєві 

100101 

2240 

8 954,40 грн. (вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 492,40 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Котовського, 28 (п.4) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

9 214,80 грн. (дев’ять тисяч двісті чотирнадцять грн., 

80 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 535,80 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Правди, 10-а у м. Миколаєві 

100101 
2240 

7 549,20 грн. (сім тисяч п’ятсот сорок дев’ять грн., 20 
коп.) у т.ч. ПДВ – 1 258,20 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по Бузькому бульвару, 3-б у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

10 048,80 грн. (10 тисяч сорок вісім грн., 80 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 1 674,80 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду, 15-г (п.1) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 244,80 грн. (шість тисяч двісті сорок чотири грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 040,80 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Гайдара, 6 (п.1, п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

12 488,40 грн. (дванадцять тисяч чотириста вісімдесят 

вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 081,40 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по пр. Героїв Сталінграду, 20 (п.2, п.3) у 

м. Миколаєві 

100101 
2240 

12 488,40 грн. (дванадцять тисяч чотириста вісімдесят 
вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 081,40 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Фрунзе, 5 (п.1, п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

14 521,20 грн. (чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять 
одна грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 420,20 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків, 25 (п.1) 

у м. Миколаєві 

100101 
2240 

 8 954,40 грн. (вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири 
грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 492,40 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Миру 
від пр. Жовтневого до вул. Будівельників в м. Миколаєві 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

33.19.1 – ремонтування іншого устаткування 100203 

2240 

119 952,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 992,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт покриття 

тротуару по вул. Миколаївська, 28,30-а в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

мереж холодного водопостачання житлового будинку по пров. Парусний, 5 у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

4 566,60 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістдесят шість 

грн., 60 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул.   1-а Лінія, 36 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

268 112,60 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч сто 

дванадцять грн., 60 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул.   Біла, 61-а у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

420 693,92 грн. (чотириста двадцять тисяч шістсот 

дев’яносто три грн., 92 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 13 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

225 882,17 грн. (двісті двадцять п’ять тисяч вісімсот 
вісімдесят дві грн., 17 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 148 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

196 968,27 грн. (сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот 
шістдесят вісім грн., 27 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Ілліча, 51-а у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

121 044,85 грн. (сто двадцять одна тисяча сорок 
чотири грн., 85 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт житлового будинку по вул. Дмитрієва, 12 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

41 747,57 грн. (сорок одна тисяча сімсот сорок сім 

грн., 57 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт мощення двору житлового будинку по вул. Декабристів, 19 у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

42 553,20 грн. (сорок дві тисячі п’ятсот п’ятдесят три 

грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 092,20 грн. 

39 180,87 грн. – кошти міського бюджету 
4 353,43 грн. – кошти ОСББ «Калина» по вул. 

Декабристів, 19 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 61-а по вул. Севастопольській в 

м. Миколаєві»  

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт мереж  холодного водопостачання житлового будинку по вул. 

Декабристів, 25 у м. Миколаєві»  

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 (1 та 

2 під’їзди) в м. Миколаєві»  

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 152 в м. 

Миколаєві»  

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

43.99.5 – монтаж сталевих конструкцій 100203 

2240 

18 496,40 грн. (вісімнадцять тисяч чотириста 

дев’яносто шість грн., 40 коп.) без ПДВ 

27.51.2 – прилади електричні побутові, інші, н.в.і.у. 010116 
3110 

27 760,00 грн. (двадцять сім тисяч сімсот шістдесят 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

29.32.3 – частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. 100105 

2210 

2 916,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот шістнадцять грн., 

00 коп.) без ПДВ 

71.11.1 – плани та креслення архітектурні 2406012 
2240 

99 955,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

100102 

3131 

1 430,47 грн. (одна тисяча чотириста тридцять грн. 47 

коп.) у т.ч. ПДВ – 238,41 грн. 
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«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів від пр. Жовтневий до 

вул. Миколаївська в м. Миколаєві»  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Лазурній, 
38-Б (п.1, п.2, п.3) у м. Миколаєві 

100106 

3131 

104 204,40 грн. (сто чотири тисячі двісті чотири грн., 

40 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 367,40 грн. 
Кошти міського бюджету – 52 102,20 грн. 

Кошти ОСББ «Альбатрос» - 52 102,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Авангардна у м. Миколаєві 

170703 
3132 

1 161 432,00 грн. (один мільйон сто шістдесят одна 
тисяча чотириста тридцять дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 193 572,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Авангардна у м. Миколаєві 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 

2240 

1 168,84 грн. (одна тисяча сто шістдесят вісім грн., 84 

коп.) у т.ч. ПДВ – 194,81 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Червоних Майовщиків, 

17а у м. Миколаєві  

100102 

3131 

227 527,60 грн. (двісті двадцять сім тисяч п’ятсот 

двадцять сім грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 37 119,60 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 
2240 

115,46 грн. (сто п'ятнадцять грн., 46 коп.) у т.ч. ПДВ – 
19,24 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 

2240 

2 611,31 грн. (дві тисячі шістсот одинадцять грн., 31 

коп.) у т.ч. ПДВ – 435,22 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 
2240 

173,68 грн. (сто сімдесят три грн., 68 коп.) у т.ч. ПДВ 
– 28,95 грн. 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 

2240 

518,68 грн. (п’ятсот вісімнадцять грн., 68 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 86,45 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт тротуарів у дворі житлових будинків по вул. Фрунзе 14-а, 8 Марта 

39, 2 Поперечна 32 

100101 
2240 

34 529,12 грн. (тридцять чотири тисячі п’ятсот 
двадцять дев’ять грн., 12 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 745,85 

грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання перерахунку кошторисної документації в регіональні ціни 2015 р. по 

об’єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Заводська, 1, корп. 2 

в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 775,00 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять грн., 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання перерахунку кошторисної документації в регіональні ціни 2015 р. по 

об’єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Архітектора 

Старова, 10-Б в м. Миколаєві (заміна віконних блоків у під’їздах» 

100102 
3131 

1 420,00 грн. (одна тисяча чотириста двадцять грн., 00 
коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг у районі старого 
кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова)  

150101 

3122 

1 654,66 грн. (одна тисяча шістсот п’ятдесят чотири 

грн., 66 коп.) у т.ч. ПДВ – 275,78 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою: вул. 

Потьомкінська, 131-в, м. Миколаїв» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Паризької Комуни, 28 

у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Херсонське шосе, 96 у м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 12 Поздовжня,1 у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі малосімейного гуртожитку по пр. Жовтневому, 42 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 35А у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт фасаду житлового будинку за адресою: вул. Фалєєвська, 13 у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

46 208,40 грн. (сорок шість тисяч двісті вісім грн., 40 
коп.) у т.ч. ПДВ – 7 701,40 грн. 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 010116 

2240 

509,60 грн. (п’ятсот дев’ять грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 

84,93 грн. 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи водозливу (жолоби, водостічні труби) житлового будинку за 
адресою: вул. Херсонське шосе, 1, корп. 1 

100101 

2240 

40 410,00 грн. (сорок тисяч чотириста десять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 6 735,00 грн. 

93.29.2 – послуги розважальні, інші, н.в.і.у. 240601 

2282 

10 661,60 грн. (десять тисяч шістсот шістдесят одна 

грн., 60 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Корабелів від вул. Чигрина до вул. Новосельська в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

3 949,13 грн. (три тисячі дев’ятсот сорок дев’ять грн., 
13 коп.) у т.ч. ПДВ – 316,50 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Декабристів від пр. Леніна до вул. В. Морська, обидві сторони, в м. 

Миколаєві» 

100203 
3132 

9 499,74 грн. ( дев’ять тисяч чотириста дев’яносто 
дев’ять грн., 74 коп.) у т.ч. ПДВ – 742,50 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Адмірала Макарова від буд. №7 до вул. Обсерваторна в м. 
Миколаєві» 

100203 

3132 

3 665,13 грн. (три тисячі шістсот шістдесят п’ять грн., 

13 коп.) у т.ч. ПДВ – 269,17 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

тротуарів по вул. Бутоми, 3 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

3 448,13 грн. (три тисячі чотириста сорок вісім грн., 

74 коп.) у т.ч. ПДВ – 233,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт балконів та димовентканалів житлового будинку ОСББ «Айланд» 

за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська,91 

100106 

3131 

406 680,00 грн. ( чотириста шість тисяч шістсот 

вісімдесят грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 67 780,00 грн. 

Кошти міського бюджету – 366 012,00 грн. 
Кошти ОСББ «Айланд» - 40 668,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Бузький Бульвар, 1В 

100101 

2240 

91 950,00 грн. (дев’яносто одна тисяча дев’ятсот 

п’ятдесят грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 15 325,00 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Галини Петрової, 3 (п.1, п.2, п.3) 

у м. Миколаєві 

100101 

2240 

18 732,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять дві 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 122,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Миколаївська 28, 30-а у м. Миколаєві» 

100203 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт транспортної розв’язки кільцевого типу по пр. Леніна у м. 

Миколаєві»  

170703 
3132 

1 402,74 грн. (одна тисяча чотириста дві грн., 74 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 233,79 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі 
В. Корениха» 

150101 
3122 

1 772,78 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят дві грн., 78 
коп.) у т.ч. ПДВ – 295,46 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Мостобудівників, 

14 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

188 940,76 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот 

сорок грн., 76 коп.) у т.ч. ПДВ – 31 085,29 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Казарського, 1-Б у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

324 379,20 грн. (триста двадцять чотири тисячі триста 

сімдесят дев’ять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 54 063,20 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Мостобудівників, 14 у 

м. Миколаєві 

100102 
3131 

304 565,00 грн. (триста чотири тисячі п’ятсот 
шістдесят п’ять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 50 356,00 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 30-а у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

407 850,40  грн. (чотириста сім тисяч вісімсот 
п’ятдесят грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 66 809,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Казарського, 3-А у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

299 960,40 грн. (двісті дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот шістдесят грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 

49 993,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 
Пушкінська, 66, 66-а, пров. Образцова, 2-а, 4-а в м. Миколаєві 

170703 

3132 

581 262,77 грн. (п’ятсот вісімдесят одна тисяча двісті 

шістдесят дві грн., 77 коп.) у т.ч. ПДВ – 96 877,13 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 8 

Березня, 103, 105, 105-а, вул. 8 поперечна, 9 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

479 013,06 грн. (чотириста сімдесят дев’ять тисяч 

тринадцять грн., 06 коп.) у т.ч. ПДВ – 79 835,51 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 

Фрунзе, 84 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

151 143,53 грн. (сто п’ятдесят одна тисяча сто сорок 

три грн., 53 коп.) у т.ч. ПДВ – 25 190,59 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 

квартального проїзду по вул. Фрунзе, 84 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

426,00 грн. (чотириста двадцять шість грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 71,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 

квартального проїзду по вул. Пушкінська, 66, 66-а, пров. Образцова, 2-а, 4-а в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 

квартального проїзду по вул. 8 Березня, 103, 105, 105-а, вул. 8 поперечна, 9 в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

18.12.1 – послуги щодо друкування, інші 240601 

2210 

39 994,00 грн. (тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто чотири грн., 00 коп.) 

ДБН А.2.2-3:2012 170703 2 130, 00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
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Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття перехрестя вул. Космонавтів та вул. Херсонське шосе в м. 

Миколаєві» 

3132 т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Шевченко, 58 

100101 
2240 

71 252,40 грн. (сімдесят одна тисяча двісті п’ятдесят 
дві грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 875,40 грн. 

38.21.2 – розміщення безпечних відходів 100203 
2240 

99 936,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 
тридцять шість грн., 00 коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

мереж холодного водопостачання житлового будинку по пр. Леніна, 74 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

5 827,50 грн. (п’ять тисяч вісімсот двадцять сім грн., 

50 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Поточний ремонт 

кабелю електроживлення житлового будинку № 21 по вул. Декабристів в м. Миколаєві. 
Робочій проект» 

100101 

2240 

4 591,05 грн. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто одна 

грн., 05 коп.) у т.ч. ПДВ – 765,18 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 
Колодязна, 20 

100101 

2240 

116 878,46 грн. (сто шістнадцять тисяч вісімсот 

сімдесят вісім грн., 46 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 479,74 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Скороходова, 58А в м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт насосної станції підвищення тиску холодної води в гуртожитку 

по вул. Васляєва № 45 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Веселинівська, 46 в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 83 в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Скороходова, 58А в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

4 061,00 грн. (чотири тисячі шістдесят одна грн., 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Скороходова, 58А в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 
ПДВ 

25.11.2 – вироби конструкційні металеві та їх частини 100203 

2210 

99 000,00 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч грн., 00 коп.) 

без ПДВ 

43.99.5 – монтаж сталевих конструкцій  100203 

2240 

21 944,00 грн. (двадцять одна тисяча дев’ятсот сорок 

чотири грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Генерала Карпенка, 77 (п.1, п.2, 

п.3) у м. Миколаєві 

100101 
2240 

18 732,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять дві 
грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 122,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Генерала Карпенка, 75 (п.1, п.2, 
п.3) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

18 732,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять дві 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 122,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Архітектора 

100102 

3131 

12 010,80 грн. (дванадцять тисяч десять грн., 80 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 2 001,80 грн. 
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Старова, 6-а (п.2) 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по пров. Кобера, 15 

(п.2) 

100102 

3131 

7 674,00 грн. (сім тисяч шістсот сімдесят чотири грн., 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 279,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Васляєва, 49 

(п.2) 

100102 

3131 

4 528,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот двадцять вісім 

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 754,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Артема, 62-а 

(п.2) 

100102 
3131 

6 706,80 грн. (шість тисяч сімсот шість грн., 80 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 1 117,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по пр. Миру, 25-а (п.2) 

100102 
3131 

5 772,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 962,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Попеля, 170 
(п.1) 

100102 

3131 

5 772,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 962,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Артема, 32 (п.4) 

100102 

3131 

5 772,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 962,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Рибній ½ (п.1) 

100102 
3131 

5 772,00 грн. (п’ять тисяч сімсот сімдесят дві грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 962,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Космонавтів, 

51-а (п.1) 

100102 

3131 

9 586,80 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят шість 

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 597,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Лазурній, 52-б 

(п.2) 

100102 

3131 

6 706,80 грн. (шість тисяч сімсот шість грн., 80 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 1 117,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по пр. Миру, 42 (п.3) 

100102 
3131 

4 528,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот двадцять вісім 
грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 754,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по Комсомольській, 1 
(п.1) 

100102 

3131 

4 528,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот двадцять вісім 

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 754,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по Ленінградській, 1-б 

(п.1) 

100102 

3131 

4 528,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот двадцять вісім 

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 754,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по пр. Героїв 

Сталінграду, 97-б (пасажирський, вантажний) 

100102 

3131 

202 552,80 грн. (двісті дві тисячі п’ятсот п’ятдесят дві  

грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 33 758,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по пр. Жовтневому, 24 

100102 
3131 

13 258,80 грн. (тринадцять тисяч двісті п’ятдесят вісім 
грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 209,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Знаменській, 39 

(п.1) 

100102 

3131 

15 398,40 грн. (п'ятнадцять тисяч триста дев’яносто 

вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 566,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Космонавтів, 
74-а (п.2) 

100102 

3131 

6 367,20 грн. (шість тисяч триста шістдесят сім грн., 

20 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 061,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. 1-ша Лінія, 15 

(п.4) 

100102 

3131 

7 704,00 грн. (сім тисяч сімсот чотири грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 1 284,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфту в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Лазурній, 52 

(п.1) 

100102 

3131 

11 349,60 грн. (одинадцять тисяч триста сорок дев’ять 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 891,60 грн. 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ
АНО 

АНУЛЬОВАНО 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт нежилого приміщення (об’єкт цивільної оборони) за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Адміральська, 2 кор. 2 

100101 

2240 

118 602,00 грн. (сто вісімнадцять тисяч шістсот дві 

грн.., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 767,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку м. Миколаєва по вул. Артема, 62 (п.2) 

100102 
3131 

6 706,80 грн. (шість тисяч сімсот шість грн., 80 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 1 117,80 грн. 

42.11.2 – Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів 

доріг; злітно-посадкових смуг летовищ 

100203 

2240 

88 857,00 грн. (вісімдесят вісім тисяч вісімсот 

п’ятдесят сім грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 809,50 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду вздовж будинків 

№№20,22,24,32,28 по вул. Г. Карпенка в м. Миколаєві 

170703 
3132 

1 403,74 грн. (одна тисяча чотириста три грн., 74 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 233,96 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 46/1, 
48, вул. Свиридова, 7 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 337,42 грн. (одна тисяча триста тридцять сім грн., 42 

коп.) у т.ч. ПДВ – 222,90 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Електронна, 68, 70, вул. 

Космонавтів, 132, 134, 136 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 371,49 грн. (одна тисяча триста сімдесят одна грн., 

49 коп.) у т.ч. ПДВ – 228,58 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по пр. Леніна, 187, 189 в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Космонавтів та вул. 

Херсонське шосе в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 40, 

46, вул. Свиридова, 7/1 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Космонавтів від пр. Жовтневого до вул. Миколаївська в 
м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355, 00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по пр. 

Леніна, 26-а, 28, 30, 32, вул. Рюміна, 15 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

265 093,73 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч 

дев’яносто три грн., 73 коп.) у т.ч. ПДВ – 44 182,29 

грн. 

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфтів в житлових будинках у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

34 600,00 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот грн., 

00 коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту 

ліфтового обладнання в житлових будинках у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

17 552,00 грн. (сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві 

грн., 00 коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 
Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Образцова, 4-а (1,2,3) в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

3 305,00 грн. (три тисячі триста п’ять грн., 00 коп.) без 
ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Лазурна, 28 (1,2,4) в м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

 4 575,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот сімдесят п’ять 

грн., 00 коп.) без ПДВ  
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ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Лазурна, 30 (1,2) в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

3 835,00 грн. (три тисячі вісімсот тридцять п’ять грн., 

00 коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Паризької Комуни, 30 
(1,2,3,4) в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

8 101,00 грн. (вісім тисяч сто одна грн., 00 коп.) без 

ПДВ  

ДБН А.2.2-3-2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
мереж холодного водопостачання житлового будинку по вул. Декабристів, 23-а у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

6 356,00 грн. (шість тисяч триста п’ятдесят шість грн., 

00 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул. Лазурна, 

2Б в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

223 305,00 грн. (двісті двадцять три тисячі триста 
п’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 39 по вул. Артема у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

490 400,40 грн. (чотириста дев’яносто тисяч 

чотириста грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 81 733, 30 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 

квартального проїзду по пр. Леніна, 26-а, 28, 30, 32, вул. Рюміна, 15 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

780,00 грн. (сімсот вісімдесят грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ 

– 130,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Фрунзе, 105 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

710,00 грн. (сімсот десять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Чкалова, 98-б (п. 2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

1 558,80 грн. (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят вісім грн., 
80 коп.) у т.ч. ПДВ – 259,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. 

Казарського, 5 у м. Миколаєві 

100106 

3131 

29 125,20 грн. (двадцять дев’ять тисяч сто двадцять 

п’ять грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 854,20 грн. 

14 562,60 грн. – кошти міського бюджету, 

14 562,60 грн. – кошти ОСББ «Керамік»  

71.11.3 – послуги щодо планування міських і сільських поселень 240601 
2240 

17 737,00 грн. (сімнадцять тисяч сімсот тридцять сім 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 32 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

309 682,80 грн. (триста дев’ять тисяч шістсот 

вісімдесят дві грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 51 613,80 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 74 в м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

481 244,40 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча 
двісті сорок чотири грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 

80 207,40 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 1-а Лінія, 28А в м. Миколаєві 

100102 

3131 

187 443,00 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч чотириста 

сорок три грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 30 275,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду 13-Д в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

141 488,40 грн. (сто сорок одна тисяча чотириста 

вісімдесят вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 23 581,40 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду з вул. Громадянська до ДНЗ № 
48 та ДНЗ № 77 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Радужна, 59 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

217 594,10 грн. (двісті сімнадцять тисяч п’ятсот 

дев’яносто чотири грн., 10 коп.) у т.ч. ПДВ – 36 265,68 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Леніна, 187 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

11 826,00 грн. (одинадцять тисяч вісімсот двадцять 

шість грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 971,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100101 6 618,00 грн. (шість тисяч шістсот вісімнадцять грн., 
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Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по пр. Леніна, 141-а (п.2) у м. Миколаєві 2240 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 103,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Артилерійська в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по вул. В. Морська, 6, 
м. Миколаєві» 

100102 

3131 

812,29 грн. (вісімсот дванадцять грн., 29 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 135,38 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Заводська, 1, корп. 2 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку по пр. 
Леніна, 74 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Архітектора Старова, 10Б у 

м. Миколаєві (заміна під’їзних віконних блоків)» 

100102 

3131 

869,86 грн. (вісімсот шістдесят дев’ять грн., 86 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 144,98 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 
Наваринська, 15, 15-а, 17, 17-а, вул. Рюміна, 2-а в м. Миколаєві 

170703 

3132 

193 930,32 грн. (сто дев’яносто три тисячі дев’ятсот 

тридцять грн., 32 коп.) у т.ч. ПДВ – 32 155,05 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 
квартального проїзду по вул. Наваринська, 15, 15-а, 17, 17-а, вул. Рюміна, 2-а в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

775,20 грн. (сімсот сімдесят п’ять грн., 20 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 129,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по пр. 

Леніна, 27, 29, вул. Рюміна,19 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

194 226,32 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі двісті 

двадцять шість грн., 32 коп.) у т.ч. ПДВ – 32 371,05 

грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 
квартального проїзду по пр. Леніна, 27, 29, вул. Рюміна,19 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

780,00 грн. (сімсот вісімдесят грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ 

– 130,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Фрунзе, 105 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

376 798,80 грн. (триста сімдесят шість тисяч сімсот 

дев’яносто вісім грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 62 799,80 

грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт пам’ятнику «Жертвам Голокосту» по Херсонському шосе у м. 

Миколаєві  

100203 

2240 

4 580,86 грн. (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят грн., 86 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Артилерійська в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 428,48 грн. (одна тисяча чотириста двадцять вісім 
грн., 48 коп.) у т.ч. ПДВ – 238,08 грн. 

63.11.1 – послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою 

010116 
2240 

720,00 грн. (сімсот двадцять грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 
120,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневий, 338 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

6 155,00 грн. (шість тисяч сто п’ятдесят п’ять грн., 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
теплових вводів житлових будинків пр. Леніна, 11 – вул. Паризької Комуни 26/3, 26/2, 

ул. Водопроводна, 19 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

26 599,00 грн. (двадцять шість тисяч п’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 100102 5 648,00 грн. (п’ять тисяч шістсот сорок вісім грн., 00 
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Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Металургів, 28 у м. Миколаєві» 

3131 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку по вул. 

Декабристів, 23-а у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації на об’єкті: «Капітальний ремонт 

мережі зовнішнього освітлення скверу імені Гмирьова в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

4 593,60 грн. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто три 
грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 765,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт козирків під’їздів житлових будинків № 79-а та 81-а, поточного 
ремонту покрівлі (квартири №№ 35,36,72,105 житлового будинку № 79-а; квартири 

№№ 69-72 житлового будинку № 81-а) та поточного ремонту вимощення житлових 
будинків № 79-а та № 81-а по пр. Героїв Сталінграду в м. Миколаєві 

100101 

2240 

105 069,05 грн. (сто п’ять тисяч шістдесят дев’ять 

грн., 05 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 511,51 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Дзержинського, 51-б (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

7 812,00 грн. (сім тисяч вісімсот дванадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 302,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. 1-а Слобідська, 43 (п.1)  у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 670,80 грн. (шість тисяч шістсот сімдесят грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 111,80 грн. 

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

Миколаєві 

100101 
2240 

7 461,60 грн. (сім тисяч чотириста шістдесят одна 
грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 243,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Казарського, 8 (п.3) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

12 560,40 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот шістдесят 
грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 093,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Новобузькій, 101 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

6 670,80 грн. (шість тисяч шістсот сімдесят грн., 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 111,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Чкалова, 86 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

10 981,20 грн. (десять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна 

грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 830,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Космонавтів, 138-г (ліфт Б) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

9 642,00 грн. (дев’ять тисяч шістсот сорок дві грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 1 607,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Лазурна, 4 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

57 529,82 грн. (п’ятдесят сім тисяч п’ятсот двадцять 
дев’ять грн., 82 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 588,30 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Бутоми, 3 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

59 587,60 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят сім грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 931,26 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Героїв Сталінграду, 
13-А у м. Миколаєві 

100208 

3131 

63 248,83 грн. (шістдесят три тисячі двісті сорок вісім 

грн., 83 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 541,47 грн.  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту» «Капітальний ремонт 
мереж холодного водопостачання житлових будинків по вул. Космонавтів, 56-а, 56-б у 

м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 387,00 грн. (шість тисяч триста вісімдесят сім грн., 

00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Чигрина, 96 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

79 261,42 грн. (сімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят 

одна грн., 42 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 210,24 грн. 
49 261,42 грн. – кошти міського бюджету; 

30 000,00 грн. – кошти депутата ММР 

Гранатурова Ю.І. 
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ДСТУ Б Д1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів від пр. Жовтневий до 

вул. Миколаївська в м. Миколаєві 

170703 

3132 

1 161 795,60 грн. (один мільйон сто шістдесят одна 

тисяча сімсот дев’яносто п’ять грн., 60 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 193 632,60 грн. 

Додаткова угода № 1 до договору про приєднання до електричних мереж камер відео 
нагляду 

100203 
3132 

28 303,00 грн. (двадцять вісім тисяч триста три грн., 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 717,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
системи відео спостереження «Безпечне місто» у м. Миколаєві» 

100203 

3132 

22 541,66 грн. (двадцять дві тисячі п’ятсот сорок одна 

грн., 66 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по пр. Леніна, 8-б в м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

620,77 грн. (шістсот двадцять грн., 77 коп.) у т.ч. ПДВ 

– 103,46 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво 
світлофорного об’єкта у м. Миколаєві: вул. В. Морська – вул. Дзержинського» 

150101 

3122 

7 911,94 грн. (сім тисяч дев’ятсот одинадцять грн., 94 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво 
радіофікованої АСУДР (ІІ черга) (світлофорні об’єкти» 

150101 

3122 

23 214,40 грн. (двадцять три тисячі двісті 

чотирнадцять грн., 40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Будівництво 

світлофорного об’єкта у м. Миколаєві: вул. Скороходова – вул. Садова» 

150101 

3122 

10 662,40 грн. (десять тисяч шістсот шістдесят дві 

грн., 40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту 

житлового будинку по вул. Потьомкінська, 59 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

5 964,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 994,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Чкалова, 106, 108 в м. 

Миколаєві  

170703 
3132 

284 913,60 грн. (двісті вісімдесят чотири тисячі 
дев’ятсот тринадцять грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 

47 485,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт зливової каналізації в районі будинку № 1 по вул. Київській у м. 

Миколаєві 

100203 

2240 

30 941,69 грн. (тридцять тисяч дев’ятсот сорок одна 

грн., 69 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 156,95 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт зливової каналізації в районі будинку № 161 на перехресті вул. 
Дзержинського і пр. Леніна у м. Миколаєві 

100203 

2240 

1 417,14 грн. (одна тисяча чотириста сімнадцять грн., 

14 коп.) у т.ч. ПДВ – 236,19 грн. 

19.20.2 – паливо рідинне та газ, оливи мастильні 010116 

2210 

11 130,00 грн. (одинадцять тисяч сто тридцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 855,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Космонавтів, 54 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

57 862,86 грн. (п’ятдесят сім тисяч вісімсот шістдесят 
дві грн., 86 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 643,81 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Ч. Майовщиків, 13, 13а, 

13б в м. Миколаєві 

170703 
3132 

483 764,40 грн. (чотириста вісімдесят три тисячі 
сімсот шістдесят чотири грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 

80 627,40 грн. 

43.99.9 – роботи будівельні спеціалізовані, н.в.і.у. 240601 
2240 

97 453,20 грн. (дев’яносто сім тисяч чотириста 
п’ятдесят три грн., 20 коп.) без ПДВ  

32.30.1 – вироби спортивні 100101 

3110 

42 070,00 грн. (сорок дві тисячі сімдесят грн., 00 коп.) 

без ПДВ 

27.40.2 – лампи та світильники 100101 
2210 

64 287,00 грн. (шістдесят чотири тисячі двісті 
вісімдесят сім грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 714,50 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт між панельних стиків житлового будинку за адресою: вул. Ясна 
Поляна, 1А 

100101 

2240 

47 702,40 грн. (сорок сім тисяч сімсот дві грн., 40 

коп.) у т.ч. ПДВ – 7 950,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100101 70 076,40 грн. (сімдесят тисяч сімдесят шість грн., 40 
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Поточний ремонт між панельних стиків житлових будинків за адресою: вул. 

Колодязна, 14, вул. Колодязна, 16 

2240 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 679,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 106 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

9 734,00 грн. (дев’ять тисяч сімсот тридцять чотири 

грн.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Чкалова, 106 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Розробка проекту капітального ремонту понтонного мосту Аляудської переправи в м. 

Миколаєві 

100203 

3132 

294 394,60 грн. (двісті дев’яносто чотири тисячі 

триста дев’яносто чотири грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 

49 065,76 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 132 

100102 

3131 

384 776,40 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі 

сімсот сімдесят шість грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 

64 129,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт зливової каналізації в районі ЗОШ № 6 до вул. Білої в м. Миколаєві 

100203 

2240 

68 645,84 грн. (шістдесят вісім тисяч шістсот сорок 

п’ять грн., 84 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 440,97 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт зливової каналізації в районі будинку № 21 по вул. Червоних 
Майовщиків у м. Миколаєві 

100203 

2240 

13 164,60 грн. (тринадцять тисяч сто шістдесят чотири 

грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 194,10 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 
експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Артема, 40-а (1,2,3,4) в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

8 820,00 грн. (вісім тисяч вісімсот двадцять грн., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 
експертного ремонту ліфту в житловому будинку по пр. Корабелів, 16-а (1,2) в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

3 153,00 грн. (три тисячі сто п’ятдесят три грн., 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Електрона, 61 (1,3,4) в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

4 476,00 грн. (чотири тисячі чотириста сімдесят шість 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Лазурна, 18-б (1,2,4) в м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

3 393,00 грн. (три тисячі триста дев’яносто три грн., 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Артема, 30-а (1,2,3,4) в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

6 229,00 грн. (шість тисяч двісті двадцять дев’ять грн., 

00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 

експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. Корабелів, 12 (6,7,9,10) в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

4 834,00 грн. (чотири тисячі вісімсот тридцять чотири 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення кошторисної документації на проведення капітального після 
експертного ремонту ліфту в житловому будинку по вул. 12 Продольна, 5-а (1,2,3) в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

4 770,00 грн. (чотири тисячі сімсот сімдесят грн., 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Молодогвардійська, 28, 

вул. Чайковського, 26 в м. Миколаєві 

170703 
3132 

131 084,23 грн. (сто тридцять одна тисяча вісімдесят 
чотири грн., 23 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Бутоми, 9 у м. 

100102 

3131 

122 120,40 грн. (сто двадцять дві тисячі сто двадцять 

грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 20 353,40 грн. 
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Миколаєві  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

мереж холодного водопостачання житлового будинку по пр. Корабелів, 16 у м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

6 505,00 грн. (шість тисяч п’ятсот п’ять грн., 00 коп.) 

без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Ч. Майовщиків, 2, 4, 6, 
12, в’їзди з вулиць Бутоми та Ч. Майовщиків в м. Миколаєві   

170703 

3132 

658 906,80 грн. (шістсот п’ятдесят вісім тисяч 

дев’ятсот шість грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 109 817,80 
грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт транспортної 

розв’язки кільцевого типу по пр. Леніна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт транспортної 

розв’язки кільцевого типу по пр. Леніна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Одеське шосе, 51, 53, 53а, вул. Суворова,1а в 
м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Одеське шосе, 51, 53, 53а, вул. Суворова,1а в 
м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Адміральська, 2, 2-а, 2/5, 2/6, вул. 

Артилерійська, 2 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Адміральська, 2, 2-а, 2/5, 2/6, вул. 

Артилерійська, 2 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Чкалова, 106, 108 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «. Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Чкалова, 106, 108 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по пр. Г.Сталінграду, 15г, 15в, 15а, 15б в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по пр. Г.Сталінграду, 15г, 15в, 15а, 15б в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по пр. Леніна, 187, 189 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по пр. Леніна, 187, 189 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 
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внутрішньоквартальних проїздів по вул. Комсомольська, 47, 49, 51 в м. Миколаєві» 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Комсомольська, 47, 49, 51 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду біля будинку № 149 по вул. Потьомкінська в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду біля будинку № 149 по вул. Потьомкінська в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду до будинку № 2б по вул. Лазурна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду до будинку № 2б по вул. Лазурна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по вул. Ч.Майовщиків, 2,4,6,12, в’їзди з вулиць 
Бутоми та Ч.Майовщиків в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду по вул. Ч.Майовщиків, 2,4,6,12, в’їзди з вулиць 

Бутоми та Ч.Майовщиків в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по вул. Ч.Майовщиків, 13, 13а, 13б в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду по вул. Ч.Майовщиків, 13, 13а, 13б в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків №№20,22,24,32,28 та вул. Г. 
Карпенка в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду вздовж будинків №№20,22,24,32,28 та вул. Г. 

Карпенка в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по вул. Біла, 67 та вул. Г.Карпенка, 2-а в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по вул. Біла, 67 та вул. Г.Карпенка, 2-а в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку № 54 по вул. Крилова в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 
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ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку № 54 по вул. Крилова в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по вул. Крилова, 11, 13 з влаштуванням 
водовідведення від під’їзду будинку №11 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду по вул. Крилова, 11, 13 з влаштуванням 

водовідведення від під’їзду будинку №11 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартального проїзду по пр. Леніна, 6,8, вул. Водопровідна, 15 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду по пр. Леніна, 6,8, вул. Водопровідна, 15 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по пр. Леніна, 9,11 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по пр. Леніна, 9,11 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Будьоного, 44, вул. Дунаєва, 39 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Будьоного, 44, вул. Дунаєва, 39 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Комсомольська, 46, 46а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Комсомольська, 46, 46а в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Космонавтів, 124, 126/1, 126/2 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Космонавтів, 124, 126/1, 126/2 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Електронна, 68, 70, вул. Космонавтів, 132, 134, 

136 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Електронна, 68, 70, вул. Космонавтів, 132, 134, 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 
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136 в м. Миколаєві» 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 40, 46, вул. Свиридова, 7/1 в 
м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 40, 46, вул. Свиридова, 7/1 в 

м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 46/1, 48, вул. Свиридова, 7 в 

м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 46/1, 48, вул. Свиридова, 7 в 

м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду між будинками №№4, 6 по вул. Новозаводська ЗОШ 
№11 до будинку № 62 по пр. Миру в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду між будинками №№4, 6 по вул. Новозаводська ЗОШ 
№11 до будинку № 62 по пр. Миру в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по пр. Миру, 25, 25-а, 27, 27-б, 27в, вул. 

Новозаводська, 2в в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по пр. Миру, 25, 25-а, 27, 27-б, 27в, вул. 

Новозаводська, 2в в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Молодогвардійська, 28, вул. Чайковського, 26 

в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Молодогвардійська, 28, вул. Чайковського, 26 
в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартального проїзду з вул. Громадянська до ДНЗ № 48 та ДНЗ № 77 в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартального проїзду з вул. Громадянська до ДНЗ № 48 та ДНЗ № 77 в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 1, 1а, 1б, 2, 8, ВУЛ. Айвазовського, 2 

в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 
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ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 1, 1а, 1б, 2, 8, ВУЛ. Айвазовського, 2 

в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Глінки, 3, 5, 7, 9, вул. Металургів, 6, 8, 10, 26а 
в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних проїздів по вул. Глінки, 3, 5, 7, 9, вул. Металургів, 6, 8, 10, 26а 

в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Ясна Поляна, 1, 1а та вул. Декабристів, 28 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Ясна Поляна, 1, 1а та вул. Декабристів, 28 в м. 

Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 45, 47, 48, 50, 54 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 45, 47, 48, 50, 54 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

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

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Ленінградська, 1а, 1б, 1в, вул. Айвазовського, 

3 до ДНЗ в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Ленінградська, 1а, 1б, 1в, вул. Айвазовського, 

3 до ДНЗ в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 30, 30а, 32 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 30, 30а, 32 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 40, 40а, 40б, 58а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Артема, 40, 40а, 40б, 58а в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт під’їзної 
дороги від вул. Артема до арки будинків №№40, 40а, 40б, по вул. Артема в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт під’їзної дороги 

від вул. Артема до арки будинків №№40, 40а, 40б, по вул. Артема в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Чигрина, 78, 78а, 78б, 78в, 78г в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних проїздів по вул. Чигрина, 78, 78а, 78б, 78в, 78г в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн., 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 2-га Слобідська, 73 в м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

169 704,80 грн. (сто шістдесят дев’ять тисяч сімсот 
чотири грн., 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 27 239,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Бузника, 2-А в м. Миколаєві 

100102 

3131 

502 800,60 грн. (п’ятсот дві тисячі вісімсот грн., 60 

коп.) у т.ч. ПДВ – 82 912,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 32 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

135 822,40 грн. (сто тридцять п’ять тисяч вісімсот 

двадцять дві грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 21 850,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт під’їздів за адресою: вул. Фалєєвська, 43, ОСББ «Медик» 

100101 
2240 

29 364,00 грн. (двадцять дев’ять тисяч триста 
шістдесят чотири грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 894,00 

грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи водовідведення у житловому будинку по пр. Миру, 25-а у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

91 963,20 грн. (дев’яносто одна тисяча дев’ятсот 

шістдесят три грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 15 327,20 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка, 2 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

8 486,00 грн. (вісім тисяч чотириста вісімдесят шість 

грн., 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Генерала Карпенка, 2 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 102 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

5 658,00 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят вісім грн., 

00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-4-2003 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Чкалова, 102 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн., 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в м. Миколаєві»  

170703 
3132 

13 555,69 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят 
п’ять грн., 69 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 259,28 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

5 468,29 грн. (п’ять тисяч чотириста шістдесят вісім 

грн., 29 коп.) у т.ч. ПДВ – 911,38 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлових будинків в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

2 640,00 грн. (дві тисячі шістсот сорок грн., 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 440,00 - грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт системи відео спостереження «Безпечне місто» у м. Миколаєві» 

100203 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

25.92.1 – вмістини металеві легкі 100203 

3110 

119 900,00 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч грн., 00 грн.) 

у т.ч. ПДВ – 19 983,33 грн.  

43.33.2 – роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання стін і 

обклеювання шпалерами стін, інші (Поточний ремонт плиткового покриття парку – 

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар») 

100203 

2240 

76 991,20 грн. (сімдесят шість грн. дев’ятсот 

дев’яносто одна грн., 20 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт мереж зливової каналізації м. Миколаєва 

100203 
2240 

119 999,54 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 
дев’яносто дев’ять грн., 54 коп.) у т.ч. ПДВ – 

19 999,92 грн.  
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт під’їзної дороги від вул. Артема до арки будинків №№40, 40а, 

40б по вул. Артема в м. Миколаєві 

170703 

3132 

1 373,16 грн. (одна тисяча триста сімдесят три грн., 16 

коп.) у т.ч. ПДВ – 228,86 грн. 

43.99.5 – монтаж сталевих конструкцій 100203 

2240 

44 909,59 грн. (сорок чотири тисячі дев’ятсот дев’ять 

грн., 59 коп.) у т.ч. ПДВ – 7 484,93 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 20 в 

м. Миколаєві  

100102 
3131 

328 783,20 грн. (триста двадцять вісім тисяч сімсот 
вісімдесят три грн., 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 54 797,20 

грн. 

43.29.1 – роботи будівельно-монтажні, інші 100203 

2240 

19 362,24 грн. (дев’ятнадцять тисяч триста шістдесят 

дві грн., 24 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 227,04 грн. 

32.30.1 – вироби спортивні 100203 

3110 

27 000,00 грн. (двадцять сім тисяч грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

43.39.1 – роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші 
(Поточний ремонт підпірної стінки під лави на території скверу «Каштановий» в м. 

Миколаєві) 

100203 
2240 

68 120,00 грн. (шістдесят вісім тисяч сто двадцять 
грн., 00 коп.) без ПДВ 

95.11.1 – ремонтування комп’ютерів та периферійного устаткування 010116 

2240 

2 400,00 грн. (дві тисячі чотириста грн., 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 400,00 грн. 

74.90.1 – послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультації, 

н.в.і.у. 

100203 

2240 

607,84 грн. (шістсот сім грн., 84 коп.) у т.ч. ПДВ – 

101,31 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по 
пров. Мічуріна у мкр. Варварівка м. Миколаєва» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуарів та 
місць відпочинку по вул. Молодогвардійська, 28 та вул. Чайковського, 26 в м. 

Миколаєва» 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

6 681,30 (шість тисяч шістсот вісімдесят одна грн., 30 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 113,55 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт доріг в Заводському районі м. Миколаєва» 

170703 

3132 

9 878,32 грн. (дев’ять тисяч вісімсот сімдесят вісім 

грн., 32 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 646,39 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення скверу імені Гмирьова в 
м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 354,58 (одна тисяча триста п’ятдесят чотири грн., 58 

коп.) у т.ч. ПДВ – 225,76 грн. 

82.30.1 – послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок 240601 

2282 

45 000,00 грн. (сорок п’ять тисяч грн., 00 коп.) без 

ПДВ 

71.12.1 – послуги інженерні 100101 

2240 

 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуарів 
та місць відпочинку по вул. Чкалова, 102, 106 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуару 
по вул. Защука від вул. Андреєва до вул. Рюміна в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Защука від вул. Андреєва до вул. Рюміна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 

568,00 грн. 
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вул. Мічуріна від Одеського шосе до пров. Мічуріна у мкр. Варварівка м. Миколаєва» 

19.20.2 – паливо рідинне та газ, оливи мастильні 100105 

2210 

89 540,00 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сорок 

грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 923,33 грн.  

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проетктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуарів 

та місць відпочинку по проспекту Героїв Сталінграду, 79-а, 77-б, 81-а  в м. Миколаєві 

100203 
3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 

Виготовлення проетктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
внутрішньо квартальних проїздів по проспекту Героїв Сталінграду, 77, 77-а, 79, 79-а, 

79-б  в м. Миколаєві 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проетктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по 

вул. Доктора Самойловича (об’їзна дорога)  в м. Миколаєві 

170703 
3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2012 
Виготовлення проетктно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги по 

пр. Корабелів в м. Миколаєві 

170703 
3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн., 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

10 927,93 грн. (десять тисяч дев’ятсот двадцять сім 

грн., 93 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 821,32 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 140-В в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

АНУЛЬОВАНО АНУЛЬОВ

АНО 

АНУЛЬОВАНО 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка, 2 в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 340,81 грн. (одна тисяча триста сорок грн., 81 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 223,47 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 106 в м. 
Миколаєві» 

100102 

3131 

1 361,33 грн. (одна тисяча триста шістдесят одна грн., 

33 коп.) у т.ч. ПДВ – 226,89 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 102 в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт системи відео спостереження «Безпечне місто» у м. Миколаєві 

100203 

3132 

1 061 934,00 грн. (один мільйон шістдесят одна тисяча 

дев’ятсот тридцять чотири грн., 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 
176 989,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Радянська, 9 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

78 218,69 грн. (сімдесят вісім тисяч двісті 

вісімнадцять грн., 69 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 036,45 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Післяекспертний капітальний ремонт ліфтів ПП-400А 320/9 у житловому будинку по 
вул. Наваринська,17 (під’їзди №1, №2) у м. Миколаєві  

100102 

3131 

138 111,60 грн. (сто тридцять вісім тисяч сто 

одинадцять грн., 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 23 018,60 грн. 
Кошти міського бюджету – 69 055,80 грн. 

Кошти ОСББ «Динамо» - 69 055,80 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проект-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Шкапіна, 99 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 829,00 грн. (чотири тисячі вісімсот двадцять дев’ять 

грн., 00 коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) 
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вул. Шкапіна, 99 в м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Знаменська, 43 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

253 155,60 грн. (двісті п’ятдесят три тисячі сто 

п’ятдесят п’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 42 192,60 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Корабелів, 15 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

317 940,40 грн. (триста сімнадцять тисяч дев’ятсот 

сорок грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 52 986,40 грн. 

ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул. Космонавтів та вул. 

Херсонське шосе в м. Миколаєві 

170703 
3132 

356 529,60 грн. (триста п’ятдесят шість тисяч п’ятсот 
двадцять дев’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 59 421,60 

грн.  

ДСТУ Б Д .1.1-1:2013 
Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Чигрина 43-А у м. Миколаєві 

100203 
2240 

119 540,40 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок 
грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 923,40 грн. 

27.40.3 – Лампи та світильники інші 100203 

3110 

119 998,50 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто вісім грн. 50 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 999,75 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по вул. Молодогвардійська, 28 та 
вул. Чайковського, 26 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн., 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 61-А по вул. Севастопільській в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

255 814,02 грн. (двісті п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот 

чотирнадцять грн. 02 коп.) у т.ч. ПДВ – 42 635,67 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Робоча, 11 у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

65 348,57 грн. (шістдесят п’ять тисяч триста сорок 

вісім грн. 57 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 891,43 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Привольна, 73а у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

65 885,30 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот 

вісімдесят п’ять грн. 30 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 980,88 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. 8 Поперечна, 1 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

56 317,22 грн. (п’ятдесят шість тисяч триста 
сімнадцять грн. 22 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 386,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Артема, 8 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

59 684,43 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч шістсот 
вісімдесят чотири грн. 43 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 947,40 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Горького, 2-б у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

57 002,20 грн. (п’ятдесят сім тисяч дві грн. 20 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 9 500,37 грн. 

ДБН А.2.2-4-2003 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя 
вул. Космонавтів та вул. Херсонське шосе в м. Миколаєві» 

 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Жовтневий, 43 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

63 834,78 грн. (шістдесят три тисячі вісімсот тридцять 
чотири грн. 78 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 639,13 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Комсомольська, 11 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

426 359,39 грн. (чотириста двадцять шість тисяч 

триста п’ятдесят дев’ять грн. 39 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проект-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
житлового будинку по вул. Потьомкінська, 28 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

15 334,40 грн. (п'ятнадцять тисяч триста тридцять 

чотири грн. 40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Казарського, 1-г у м. 

100208 

3131 

66 057,72 грн. (шістдесят шість тисяч п’ятдесят сім 

грн. 72 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 009,62 грн. 
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Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Нікольська, 14 у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

55 163,23 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч сто шістдесят 

три грн. 23 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 193,87 грн. 

35 163,23 грн. – кошти міського бюджету; 
20 000,00 грн. – кошти депутата Миколаївської 

міської ради  Трифонова О.П. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Космонавтів, 55 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

64 575,48 грн. (шістдесят чотири тисячі п’ятсот 
сімдесят п’ять грн. 48 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 762,58 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Казарського, 1-б у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

65 343,43 грн. (шістдесят п’ять тисяч триста сорок три 

грн. 43 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 890,57 грн. 

26.20.1 – машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

17.23.1 – вироби канцелярські, паперові 

100105 

2110 
100105 

3110 

26 358,56 грн.  (двадцять шість тисяч триста п’ятдесят 

вісім грн. 56 коп.) без ПДВ, у т.ч. по КЕКВ 2110 – 
11 286,56 грн.; по КЕКВ 3110 – 15 072,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Колодязна, 5-а у м. 

Миколаєві» 

100208 
3131 

213 218,28 грн. (двісті тринадцять тисяч двісті 
вісімнадцять грн. 28 коп.) у т.ч. ПДВ – 35 536,38 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна, 161 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

55 675,33 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят 

п’ять грн. 33 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 279,22 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна, 23 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

73 261,97 грн. (сімдесят три тисячі двісті шістдесят 

одна грн. 97 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 210,33 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Жовтневий, 20 у м. 

Миколаєві» 

100208 

3131 

63 807,35 грн. (шістдесят три тисячі вісімсот сім грн. 

35 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 634,56 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Фалеєвській, 91 у м. 

Миколаєві» 

100208 

3131 

68 690,33 грн. (шістдесят вісім тисяч шістсот 

дев’яносто грн. 33 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 448,39 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Нікольська,80 у м. 

Миколаєві» 

100208 
3131 

62 253,19 грн. (шістдесят дві тисячі двісті п’ятдесят 
три грн. 19 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 375,53 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Карла Лібкнехта, 4 у 

м. Миколаєві» 

100208 
3131 

61 746,90 грн. (шістдесят одна тисяча сімсот сорок 
шість грн. 90 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 291,15 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Олійника,32 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

60 094,47 грн. (шістдесят тисяч дев’яносто чотири 

грн. 47 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 015,74 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Жовтневий,33 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

62 025,91 грн. (шістдесят дві тисячі двадцять п’ять 

грн. 91 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 337,65 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 
«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневому, 338 в м. 

Миколаєві»  

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Новобузька, 91а (1,2 
п.) у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

61 383,92 грн. (шістдесят одна тисяча триста 

вісімдесят три грн. 92 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 230,65 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Космонавтів 148-б у 

100208 

3131 

61 209,59 грн. (шістдесят одна тисяча двісті дев’ять 

грн. 59 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 201,60 грн. 
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м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Шкапіна,99 в м. Миколаєві»  

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна,30 у м. 

Миколаєві» 

100106 

3131 

54 670,14 грн. (п’ятдесят чотири тисячі шістсот 

сімдесят грн. 14 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 111,69 грн. 

Кошти міського бюджету – 34 670,14 грн. 
Кошти ОСББ «Конструктор» - 20 000,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Металургів, 28 в м. 
Миколаєві»  

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Г. Петрової,5 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

54 380,66 грн. (п’ятдесят чотири тисячі триста 

вісімдесят грн. 66 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 064,44 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Свиридова, 37 у м. 
Миколаєві» 

100208 

3131 

78 329,51 грн. (сімдесят вісім тисяч триста двадцять 

дев’ять грн. 51 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 054,92 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Адміральська, 36 у 

м. Миколаєві» 

100208 

3131 

60 429,36 грн. (шістдесят тисяч чотириста двадцять 

дев’ять грн. 36 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 071,56 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 71-а у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

400 544,88 грн. (чотириста тисяч п’ятсот сорок чотири 

грн. 88 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Громадянська, 18 у 

м. Миколаєві 

100102 
3131 

84 354,84 грн. (вісімдесят чотири тисячі триста 
п’ятдесят чотири грн. 84 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 179 у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

181 344,89 грн. (сто вісімдесят одна тисяча триста 

сорок чотири грн. 89 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 152 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

375 497,82 грн. (триста сімдесят п’ять тисяч чотириста 

дев’яносто сім грн. 82 коп.) без ПДВ 

26.20.1 – машини обчислювальні, частини та приладдя до них 100105 

2210 

5 000,00 грн. (п’ять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ 

85.60.1 – послуги освітянські допоміжні 010116 
2240 

850,00 грн. (вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул. Бузька від Одеського шосе до вул. Північної у м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

5 900,40 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот грн. 40 грн.) у т.ч. 

ПДВ – 983,40 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Горького, 2-б у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Г. Петрової, 5 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Васляєва, 35-А у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 
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будинок по вул. Бутоми, 19-А у м. Миколаєві 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Бузький Бульвар, 1-В у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Артема, 8 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Адміральська, 36 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Московська,5 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. 28 Армії, 2-А у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. 8 Поперечна, 1 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Дзержинського, 51-А у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Бузький Бульвар, 17-А у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Нікольська,14 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Казарського, 1-Б у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Казарського, 1-Г у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Карла Лібкнехта,4 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Колодязна, 5-а у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Космонавтів, 55 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Космонавтів, 108-А у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Космонавтів, 148-Б у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Нікольська, 80 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 
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ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Новобузька, 91-А (1,2 п.) у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Олійника, 32 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Леніна, 30 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по пр. Жовтневий, 325/5 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по пр. Жовтневий, 20 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по пр. Жовтневий, 33 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Жовтневий, 43 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Корабелів, 1 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Чкалова, 110-А у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Чигрина, 78-В у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Фалеєвська, 91 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Свиридова, 37 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Робоча, 11 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Радянська, 9 у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Пушкінська, 66, 66-а у м. Миколаєві 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по вул. Привольна, 73-А у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Леніна, 161 у м. Миколаєві 

100208 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 100208 355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
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Авторський нагляд по об’єкту: Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Леніна, 23 у м. Миколаєві 

3131 ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Бузький Бульвар, 17-
а у м. Миколаєві 

100208 

3131 

60 645,38 грн. ( шістдесят тисяч шістсот сорок п’ять 

грн. 38 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 107,56 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Чкалова, 110-а у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

77 272,77 грн. (сімдесят сім тисяч двісті сімдесят дві 

грн. 77 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 878,79 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Бузький Бульвар, 1-в 

у м. Миколаєві 

100208 

3131 

61 577,18 грн. ( шістдесят одна тисяча п’ятсот 

сімдесят сім грн. 18 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 262,86 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по пр. Мира, 46 (ОСББ 

«Екватор») в м. Миколаєві 

100106 

3131 

260 949,40 грн. (двісті шістдесят тисяч дев’ятсот 

сорок дев’ять грн. 40 коп.) без ПДВ 

130 282,41 грн. – кошти міського бюджету 
130 666,99 грн. – кошти ОСББ «Екватор» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 153 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

193 355,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі триста 

п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 32 225,83 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Пушкінська, 66, 66-а 

у м. Миколаєві 

100208 

3131 

63 971,86 грн. ( шістдесят три тисячі дев’ятсот 

сімдесят одна грн. 86 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 661,98 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Чигрина, 78-в у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

54 057,25 грн. (п’ятдесят чотири тисячі п’ятдесят сім 

грн. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 009,54 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Васляєва, 35-А у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

63 320,75 грн. ( шістдесят три тисячі триста двадцять 
грн. 75 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 553,46 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Бутоми, 19-а у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

56 336,62 грн. (п’ятдесят шість тисяч триста тридцять 

шість грн. 62 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 393,44 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Московська, 5 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

56 625,83 грн. (п’ятдесят шість тисяч шістсот 

двадцять п’ять грн. 83 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 437,64грн.  
19 625,83 грн. – кошти міського бюджету 

37 000,00 грн. – кошти депутата ММР Овчаренка 

Ю.Ю. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Космонавтів, 108-а у 

м. Миколаєві 

100208 

3131 

54 405,92 грн. (п’ятдесят чотири тисячі чотириста 

п’ять грн. 92 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 067,65 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Корабелів, 1 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

60 840,02 грн. (шістдесят тисяч вісімсот сорок грн. 02 
коп.) у т.ч. ПДВ – 10 140,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. 28 Армії, 2-а у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

61 343,99 грн. (шістдесят одна тисяча триста сорок 
три грн. 99 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 140,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Жовтневий, 325/5 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

64 182,88 грн. (шістдесят чотири тисячі сто вісімдесят 
дві грн. 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 697,15 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневому, 42 в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

287 133,91 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч сто 

тридцять три грн. 91 коп.) у т.ч. ПДВ – 47 855,65 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Електронна, 68, 70, вул. 

170703 

3132 

873 681,60 грн. (вісімсот сімдесят три тисячі шістсот 

вісімдесят одна грн. 60 коп.)  у т.ч. ПДВ – 145 613,60 



 77 

Космонавтів, 132, 134, 136 в м. Миколаєві грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 35-а у м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

264 338,71 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі триста 

тридцять вісім грн. 71 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Паризької Комуни, 28 

у м. Миколаєві 

100102 

3131 

488 817,21 грн. (чотириста вісімдесят вісім тисяч 

вісімсот сімнадцять грн. 21 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема, 22 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

456 406,49 (чотириста п’ятдесят шість тисяч 
чотириста шість грн. 49 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 122 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

191 437,91 грн. (сто дев’яносто одна тисяча чотириста 
тридцять сім грн. 91 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Дзержинського, 51-а 

у м. Миколаєві 

100208 
3131 

61 968,41 грн. (шістдесят одна тисяча дев’ятсот 
шістдесят вісім грн. 41 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 328,07 

грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Нікольська, 17 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

11 308,70 грн. (одинадцять тисяч триста вісім грн. 70 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 134 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 903,00 грн. (шість тисяч дев’ятсот три грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. Космонавтів, 134 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 22 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

8 339,00 грн. (вісім тисяч триста тридцять дев’ять грн. 

00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

пр. Леніна, 22 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Херсонське шосе, 96 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

194 557,60 грн. (сто дев’яносто чотири тисячі п’ятсот 
п’ятдесят сім грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 32 429,60 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Артилерійська 10 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

11 430,00 грн. ( одинадцять тисяч чотириста грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Скороходова, 58-А в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

207 132,00 грн. (двісті сім тисяч сто тридцять дві грн. 

00 коп.) у т.ч. ПДВ – 34 522,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. Артема, 2 
у м. Миколаєві 

100208 

3131 

74 590,00 грн. (сімдесят чотири тисячі п’ятсот 

дев’яносто грн. 00 коп.) 
Кошти міського бюджету – 24 590,00 грн. 

Кошти депутата Ципляєва – 50 000,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду до будинку № 2б по вул. 
Лазурна в м. Миколаєві 

170703 

3132 

202 614,00 грн. (двісті дві тисячі шістсот 

чотирнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 33 769,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Веселіновська, 46 в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

217 004,40 грн. (двісті сімнадцять тисяч чотири грн. 

40 коп.) у т.ч. ПДВ – 41 167,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

100102 

3131 

64 624,25 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот 

двадцять чотири грн. 25 коп.) без ПДВ 
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житлового будинку по вул. Паризької Комуни 30 в м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт транспортної розв’язки кільцевого типу по пр. Леніна в м. 

Миколаєві 

170703 

3132 

964 045,20 грн. (дев’ятсот шістдесят чотири тисячі 

сорок п’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 160 674,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 12 Поздовжня, 47-а у 
м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

71.11.3 – послуги щодо планування міських і сільських поселень 240601 

2240 

82 000,00 грн. (вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Південна, 47 в м. Миколаєві 

100102 
3131 

129 462,00 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч чотириста 
шістдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 21 577,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Набережна, 17, корпус 3 в м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

275 694,00 грн. (двісті сімдесят п’ять тисяч шістсот 

дев’яносто чотири грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 45 940,00 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 5 в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

237 909,60 грн. (двісті тридцять сім тисяч дев’ятсот 

дев’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 39 651,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка, 3 в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

180 760,80 грн. (сто вісімдесят тисяч сімсот шістдесят 

грн. 80 грн.) у т.ч. ПДВ – 30 126,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт житлового будинку по вул. Корабелів, 12 

100101 
2240 

6 743,48 грн. (шість тисяч сімсот сорок три грн. 48 
коп.) у т.ч. ПДВ – 1 127,25 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт житлового будинку по вул. Ясна Поляна, 1 у Великій Коренихі м. 
Миколаїв 

100101 

2240 

59 527,10 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот 

двадцять сім грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 921,18 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт житлового будинку по вул. Ясна Поляна, 1а у Великій Коренихі м. 

Миколаїв 

100101 

2240 

22 165,20 грн. (двадцять дві тисячі сто шістдесят п’ять 

грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 694,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт житлового будинку по вул. Декабристів, 28 у Великій Коренихі м. 

Миколаїв 

100101 

2240 

43 929,88 грн. (сорок три тисячі дев’ятсот двадцять 

дев’ять грн. 88 коп.) 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання розробки проектно-кошторисної документації з капітального ремонту 

теплового вводу в житловий будинок по вул. Нікольська, 14 в м. Миколаєві 

100208 
3131 

3 504,00 грн. (три тисячі п’ятсот чотири грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 47А в м. Миколаєві»  

100102 
3131 

5 269,00 грн. (п’ять тисяч двісті шістдесят дев’ять грн. 
00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Терасна, 3 в м. Миколаєві»  

100102 
3131 

5 601,00 грн. (п’ять тисяч шістсот одна грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Терасна, 3 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Глинки № 7 у м. 
Миколаєві  

100101 

2240 

72 280,00 грн. (сімдесят дві тисячі двісті вісімдесят 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Глинки № 5 у м. 

Миколаєві  

100101 

2240 

97 750,00 грн. (дев’яносто сім тисяч сімсот п’ятдесят 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 12-а Поздовжня, 1 у м. 

100102 

3131 

318 948,00 грн. (триста вісімнадцять тисяч дев’ятсот 

сорок вісім грн. 00 коп.) без ПДВ 
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Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Чкалова, 100 у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

59 955,51 грн. (п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот  

п’ятдесят п’ять грн. 51 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 992,58 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Севастопільська, 61 

у м. Миколаєві 

100208 

3131 

61 377,17 грн. (шістдесят одна тисяча триста сімдесят 

сім грн. 17 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 229,53 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. 2 Слобідська, 75 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

106 612,22 грн. (сто шість тисяч шістсот дванадцять 
грн. 22 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 768,71 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна, 11 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

62 627,35 грн. (шістдесят дві тисячі шістсот двадцять 
сім грн. 35 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 437,89 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Комсомольська, 46, 46а в 

м. Миколаєві 

170703 
3132 

306 696,00 грн. (триста шість тисяч шістсот 
дев’яносто шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 51 110,00 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 40, 46, 
вул. Свиридова, 7/1 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

488 352,00 грн. (чотириста вісімдесят вісім тисяч 

триста п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 
81 392,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Херсонське шосе, 46/1, 
48, вул. Свиридова, 7 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

648 126,00 грн. (шістсот сорок вісім тисяч сто 

двадцять шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 108 021,00 
грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуарів 

та місць відпочинку по вул. Колодязна, 3, 5, 5-а, 7 в м. Миколаєві 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуарів 

та місць відпочинку по пр. Героїв Сталінграду, 15-а, 15-б, 15-в, 15-г в м. Миколаєві 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт тротуарів по вул. Корабелів від вул. Чигрина до вул. 

Новосельська в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт тротуарів по вул. Декабристів від пр. Леніна до вул. В. Морська, 
обидві сторони в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 360,75 грн. (одна тисяча триста шістдесят грн. 75 

коп.) у т.ч. ПДВ – 226,79 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт тротуарів по вул. Бутоми, 3 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 

Радянська, 10 

100101 

2240 

87 092,00 грн. (вісімдесят сім тисяч дев’яносто дві 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Артема № 26 у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

79 668,00 грн. (сімдесят дев’ять тисяч шістсот 

шістдесят вісім грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт холодного водопостачання до житлового будинку за адресою м. 

Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5 

100102 
3131 

186 630,57 грн. (сто вісімдесят шість тисяч шістсот 
тридцять грн. 57 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт дороги від 

пр. Героїв Сталінграду до будинку № 15-г в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100208 67 628,40 грн. (шістдесят сім тисяч шістсот двадцять 
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Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Листопадова, 1-А у 

м. Миколаєві 

3131 вісім грн., 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 271,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Райдужна, 51 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

54 988,80 грн. (п’ятдесят чотири тисячі дев’ятсот 

вісімдесят вісім грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 164,80 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по пр. Героїв Сталінграду, 83 в м. 
Миколаєві 

100106 

3131 

316 910,40 грн. (триста шістнадцять тисяч дев’ятсот 

десять грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 52 818,40 грн. 
Кошти місцевого бюджету – 282 219,36 грн. 

Кошти ОСББ «Теремок» - 31 691,04 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення за адресою м. 
Миколаїв, вул. Декабристів, 7 

АНУЛЬОВАНО 

 70 391,96 грн. (сімдесят тисяч триста дев’яносто одна 

грн. 96 коп.) без ПДВ 
Кошти місцевого бюджету – 66 443,22 грн. 

Кошти ОСББ «Люмера» - 3 948,74 грн. 
 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

скатної покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 78-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

2 584,40 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн. 

40 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 12 Поздовжня, 47-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

8 173,00 грн. (вісім тисяч сто сімдесят три грн. 00 

коп.) без ПДВ  

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

теплових мереж житлових будинків вул. Садова, 50, 48, 31А  у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

12 175,72 грн. (дванадцять тисяч сто сімдесят п’ять 
грн. 72 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Фалєєвська, 17 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

8 319,00 грн. (вісім тисяч триста дев’ятнадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Шевченко, 6-А у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 150,00 грн. (три тисячі сто п’ятдесят грн. 00 коп.) 

без ПДВ  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Г. Карпенка, 32 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 206,00 грн. (шість тисяч двісті шість грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

м’якої  покрівлі житлового будинку по ул. Крилова, 27 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

7 761,00 грн. (сім тисяч сімсот шістдесят одна грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

теплових мереж житлових будинків пр. Леніна, 11 – вул. Паризької Комуни, 26/3, 26/2, 
вул. Водопровідна, 19 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

26 599,00 грн. (двадцять шість тисяч п’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по пл. Комунарів, 2 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

7 358,00 грн. (сім тисяч триста п’ятдесят вісім грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

пл. Комунарів, 2 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт системи відео спостереження 

«Безпечне місто» у м. Миколаєві» 

100203 

3132 

3 697,91 грн. (три тисячі шістсот дев’яносто сім грн. 

91 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Потьомкінська, 52 в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 
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ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Терасна, 3 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 47 А в м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт теплових вводів житлових будинків пр. Леніна, 11, вул. 
Паризької Комуни, 26/3, 26/2, вул. Водопровідна, 19 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 424,83 грн. (одна тисяча чотириста двадцять чотири 

грн., 83 коп.) у т.ч. ПДВ – 237,47 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт скатної покрівлі житлового будинку по вул. Чигрина, 78-А у м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 134 в м. 

Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Крилова, 27 у м. 

Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 22 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн.. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

Анульовано  Анульовано 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт тротуару по вул. Урицького, 4  

100203 

2240 

9 539,29 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот тридцять дев’ять 

грн. 29 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 589,88 грн. (кошти 

депутата ММР Положенка В.М.) 

95.11.1 – ремонтування комп’ютерів та периферійного устаткування 100105 
2240 

610,00 грн. (шістсот десять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7::2013 

Експертиза   кошторисної частини проектної документації за робочим проектом  

«Капітальний ремонт теплових мереж житлового будинку вул. Садова, 50, 48, 31а в м. 
Миколаєві» 

100102 

2015 

1 429,82 грн. (тисяча чотириста двадцять дев’ять грн. 

82 коп.) у т.ч. ПДВ – 238,30 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний після експертний ремонт ліфтів в житлових будинках в  м. Миколаєва (за 

списком, Додаток 2 )» 

100102 

3131 

3 960,00 грн. (три тисячі дев’ятсот шістдесят грн.) у 

т.ч.. ПДВ – 660 грн. 

 

33.11.1 – ремонтування та технічне обслуговування металевих виробів 

100105 

2240 

5 329,50 (п’ять тисяч триста двадцять дев’ять грн. 50 

коп.) у т.ч. ПДВ –  888,25 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку за адресою вул. 

Потьомкінська,131 В в м. Миколаєві 

100102 

3131 

315 526,80 грн.( триста п’ятнадцять тисяч п’ятсот 

двадцять шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 52 587,80 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою вул. 

Севастопольська,65 в м. Миколаєві 

100101 

2240 

 

457 788,00  грн.(чотириста п’ятдесят сім тисяч сімсот 

вісімдесят вісім грн.) у т.ч. ПДВ 76298,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт зливової каналізації по вул. Індустріальної в м. Миколаєві  

100203 
2240 

81 664,80 грн. (вісімдесят одна тисяча шістсот 
шістдесят чотири грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ 13610,80 

АНУЛЬОВАНО 

 

100106 

3131 

АНУЛЬОВАНО 
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ДСТУ Б Д.1.1-7::2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво світлофорного об’єкта у м. Миколаєві: вул. Скороходова - вул. Садова» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн..) у т.ч. ПДВ 

220 грн.  

ДСТУ НБА.2.2-11.2014 
Авторський нагляд по об’єкту «Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. 

Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул..Берегова) в м. 

Миколаєві» 

150101 
3122 

5 232,58 грн. (п’ять тисяч двісті тридцять дві грн.. 58 
коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7::2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво світлофорного об’єкта у м. Миколаєві: Велика Морська- 
вул..Дзержинського» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн.) у т.ч. ПДВ 

- 220 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Будівництво радіофікованої АСУДР (ІІ черга) (світлофорні об’єкти) у м. Миколаєві» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн.) у т.ч. ПДВ 

- 220 грн.  

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинку по проспекту Леніна ,21 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн.. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ -568 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальних  проїздів по вул.6 Поперечна, 30, 32 та вул. 8 Березня, 69, 71 в 
м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ - 568 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт вимощення 

житлових будинків по пр. Леніна, 26А,28,30,32 та вул. Рюміна,15 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ - 568 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Послуги з виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт вимощення житлових будинків 

по пр. Леніна, 27,29 та вул. Рюміна,19 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ - 568 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Будівельників, 18 Б у 

м. Миколаєві 

100102 

3131 

306 128,40 (триста шість тисяч сто двадцять вісім грн.. 

40 коп.) у т.ч. ПДВ -51021,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт входу до підвалу житлового будинку №17 по вул. Бутоми в м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

16 671,38 грн. (шістнадцять тисяч шістсот сімдесят 
одна грн. 38 коп.) у т.ч. ПДВ – 2778,56 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт покрівлі 3-го під’їзду житлового будинку №11 Б, поточний ремонт 
вимощення житлового будинку №11по вул. Червоних Майовщиків в м. Миколаєві 

100101 

2240 

48 676,24 грн. (сорок вісім тисяч шістсот сімдесят 

шість грн., 24 коп.) 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт металевого пандусу гуртожитку №15 по вул. Бутоми в м. Миколаєві 

100101 

2240 

16 499,20 грн. ( шістнадцять тисяч чотириста 

дев’яносто дев’ять грн.. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 2749,87 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт металевих сходів житлового будинку №88 по вул. Фрунзе в м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

117 036,17 грн. ( сто сімнадцять тисяч тридцять шість 

грн.. 17 коп.) у т.ч. ПДВ – 19506,03 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт електрообладнання у житловому будинку за адресою проспект 

Леніна, 94А 

100101 

2240 

7 025,10 (сім тисяч двадцять п’ять грн. 10 коп.) у т.ч. 

ПДВ 1170,10 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт м’якої 

покрівлі  житлового будинку по вул.2-Слобідська.75 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

6 476,00 грн.(шість тисяч чотириста сімдесят шість 

грн.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Генерала Карпенка, 42(під’їзд 2) 

в м. Миколаєві 

100101 
2240 

6 760.80 грн. (шість тисяч сімсот шістдесят грн.. 80 
коп.) у т.ч. ПДВ -1126,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100102 12 488,80 грн. (дванадцять тисяч чотириста вісімдесят 
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Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Генерала Карпенка,40 (під’їзд 

1,2) в м. Миколаєві 

3131 вісім грн. 80 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт козирків житлового будинку по вул. Артема №26 у м. Миколаєві 

100101 

2240 

24 722,00 грн. ( двадцять чотири тисячі сімсот 

двадцять дві грн..) без. ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул. Остапа Вишні від вул. Доктора Самойловича до вул. Степова (об’їзна 
дорога)» в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн.( три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. 

ПДВ – 568 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинків №58, №60 по вул. Фрунзе  в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн.( три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. 

ПДВ – 568 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Послуги зі здійснення авторського нагляду на об’єкті «Капітальний ремонт внутрішніх 

електромереж житлового будинку ОСББ «Південний Союз» за адресою м. Миколаїв 
вул.. Фрунзе, 14 А з метою енергозбереження. Авторський нагляд»  

100106 

3131 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

58.11.5 

(Видавання  книжок за оплату чи на договірних засадах) 
Видання книжок (брошур) з тематики енергозбереження для проведення тренінгів в 

рамках партнерської програми BSBEEP 

100101 

2240 

33 985,47 (тридцять три тисяча дев’ятсот вісімдесят 

п’ять грн..47 коп.) у т.ч. ПДВ 12744,47 грн. 

85.60.1 

(Послуги освітянські допоміжні) 
Проведення   тренінгів з питання енергозбереження в рамках партнерської програми 

BSBEEP 

100101 

2240 

76 467,30 грн. ( сімдесят шість тисяч чотириста 

шістдесят сім грн.. 30 коп.) у т.ч. ПДВ 12744,55 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Крилова,12 

100208 
3131 

50 986,41 (п’ятдесят тисяч дев’ятсот вісімдесят шість 
грн.. 41 коп.) без ПЖВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по проспекту Леніна,183а 

100208 

3131 

60 430,64 (шістдесят тисяч чотириста тридцять грн. 64 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Дачна,11 

100208 

3131 

55 957,26 (п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят 

сім грн. 26 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по проспекту Леніна,74 

100208 

3131 

56 507,10 (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сім грн.10 

коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Чкалова,78 

100208 
3131 

61 158,92 (шістдесят одна тисяча сто п’ятдесят вісім  
грн.92 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по провулку Полярний,2 В 

100208 

3131 

60 750,66(шістдесят тисяч сімсот п’ятдесят грн.66 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Космонавтів,68 А 

100208 
3131 

61 762,25 (шістдесят одна тисяча сімсот шістдесят дві 
грн. .25 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці 8-Березня,51 

100208 

3131 

60 278,93 (шістдесят тисяч двісті сімдесят вісім  

грн.93 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Чигрина,78 Б 

100208 

3131 

57 502,45 (п’ятдесят сім тисяч п’ятсот дві грн.45 коп.) 

без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Чигрина,78  

 56 636,92 (п’ятдесят шість тисяч шістсот тридцять 

шість грн.92 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Крилова,5а 

100208 
3131 

56 544,46 (п’ятдесят шість тисяч п’ятсот сорок чотири 
грн.46 коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Генерала 

Карпенка,29 

100208 

3131 

57 282,56 (п’ятдесят сім тисяч двісті вісімдесят дві 

грн. 56 коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Генерала 

Карпенка,5 

 57 386,54 (п’ятдесят сім тисяч триста вісімдесят шість 

грн.54 коп.) без ПДВ 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Морехідна,5А 

100208 

3131 

55 764,76 (п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шістдесят 

чотири грн. 76 коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Глинки,2А 

100208 

3131 

51 794,68 ( п’ятдесят одна тисяча сімсот дев’яносто 

чотири грн.68 коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Адміральська,2а 

100208 

3131 

62 190,42 (шістдесят дві тисячі сто дев’яносто грн. 42 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Садова,29А 

100208 

3131 

58 055,21 (п’ятдесят вісім тисяч п’ятдесят п’ять грн.21 

коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Чигрина,47 

100208 

3131 

62 376,70 ( шістдесят дві тисячі триста сімдесят шість 

грн.70 коп.)  без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Райдужна,61 

100208 

3131 

60 636,00 ( шістдесят тисяч шістсот тридцять шість  

грн.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Лазурна,16В 

100208 

3131 

56 092,90 (п’ятдесят шість тисяч дев’яносто дві грн. 

90 коп. без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Защука,25 

100208 

3131 

60 351,23 (шістдесят тисяч триста п’ятдесят одна грн. 

23 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Васляєва,45 

100208 

3131 

60 291,49 ( шістдесят тисяч двісті дев’яносто одна грн. 

49 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Архітектора 

Старова,10 

100208 
3131 

73 872,85 (сімдесят три тисячі вісімсот сімдесят дві 
грн.85 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці проспект Леніна,5 

100208 

3131 

56 063,97 (п’ятдесят шість тисяч шістдесят три грн. 93 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Остапа Вишні від вул. Доктора 
Самойловича до вул. Степовій (об’їзна дорога)» в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 388,42( тисяча триста вісімдесят вісім грн. 42 коп.) у 

т.ч. ПДВ 231,42 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплових мереж житлових будинків проспект Леніна,11 – вулиця 

Паризької Комуни, 26/3,26/2, вулиці Водопровідна,19 в м. Миколаєві 
АНУЛЬОВАНО 

100102 

3131 

1 077 302,40 (один мільйон сімдесят сім тисяч триста 

дві грн.. 40 коп.) у т.ч. ПДВ 179550,40 грн.  

АНУЛЬОВАНО 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці 1-Лінія, 28 А у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

24 722 (двадцять чотири тисячі сімсот двадцять дві) 

грн.  без ПДВ 
4 000 (чотири тисячі )грн.. за рахунок коштів депутата 

Бурова В.О. довідка ДФ №52 від 21.04.2015 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Декабристів від пр. Леніна до вул. 
Буденого  

170703 

2240 

97 801,20 (дев’яносто сім тисяч вісімсот одна грн.. 20 

коп.) у т.ч. ПДВ 16300,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Г.Петрової, 3а 

100208 

3131 

56 063,97 (п’ятдесят шість тисяч шістдесят три грн.. 

97 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по проспекту 

Жовтневому,320 

100208 

3131 

51 243,01 (п’ятдесят одна тисяча двісті сорок три грн. 

01 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Робоча, 3 

100208 
3131 

56 422,46 (п’ятдесят шість тисяч чотириста двадцять 
дві грн.. 46 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Чигрина, 78а 

100208 

3131 

56 843,13 (п’ятдесят шість тисяч вісімсот сорок три 

грн.. 13 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці 

Потьомкінська,153 

100208 
3131 

56 092,23  (п’ятдесят шість тисяч дев’яносто дві  грн.. 
23 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Дачна, 13 

100208 
3131 

56 231,98 (п’ятдесят шість тисяч двісті тридцять одна 
грн.. 98 коп.) без ПДВ 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Комсомольська,11 

100208 

3131 

73 856,40 (сімдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят 

шість грн. 40 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по проспекту Леніна, 74а 

100208 

3131 

56 091,58 (п’ятдесят шість тисяч дев’яносто одна грн.. 

58 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці 

 11-а Повздовжня,31а (3-4 під’їзди)  

100208 

3131 

55 947,15 (п’ятдесят п’ять дев’ятсот сорок сім грн. 15 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Генерала 

Карпенка,8 

100208 
3131 

55 764,76 (п’ятдесят  п’ять тисяч сімсот шістдесят   
чотири грн. 76 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці Привільна, 71а 

100208 
3131 

55 764,76 (п’ятдесят  п’ять тисяч сімсот шістдесят   
чотири грн. 76 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вулиці В.Морська, 20 

100208 

3131 

61 107,20 (шістдесят одна тисяча сто сім грн. 20 коп.) 

без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по проспекту Леніна,  8а 

100208 

3131 

52 644,69 (п’ятдесят  дві тисячі шістсот сорок  чотири 

грн. 69 коп.) без ПДВ 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пл..Комунарів,2 в м. Миколаєві» 

100102 

31313 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн..) у т.ч. ПДВ 

220 грн. 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул..Карпенка,32 в м. 
Миколаєві» 

100102 

31313 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн..) у т.ч. ПДВ 

220 грн. 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Одеське шосе,53 в 

м. Миколаєві»» 

100102 

31313 

1 236,00 грн. (тисяча двісті тридцять шість грн..) у т.ч. 

ПДВ 206,14 грн. 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Фалєєвська, 17 в 

м. Миколаєві» 

100102 

31313 

1 320,00 грн. (тисяча триста двадцять грн..) у т.ч. ПДВ 

220 грн. 

ДСТУ НБА.2.2-11:2014 
Авторський нагляд по об’єкту:»капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. 

Веселинівська,46 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 030,00 (тисяча тридцять грн..) без ПДВ 

ДСТУ НБА.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту:»капітальний ремонт фасаду житлового будинку по 
проспекту Героїв Сталінграду,83 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 172,00 (тисяча сто сімдесят дві грн..) без ПДВ 

ДСТУ НБА.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту:»капітальний ремонт житлового будинку серії 96К 
шляхом комплексного впровадження термоса нації по вул..Лазурна,16В м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 550,00 (три тисячі п’ятсот п’ятдесят грн..) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт дитячого майданчика у дворі житлового будинку по пр..Жовтневий, 
340/1 у м. Миколаєві» 

100101 

2240 

97 268,40 (дев’яносто сім тисяч двісті шістдесят вісім 

грн.. 40 коп.) у тому числі ПДВ 16211,40 грн. 
Кошти депутата Чекановича А.Г. довідка ДФ №230 

від 23.07.2015 

ДБН А2.2 – 3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
внутрішньо квартальних проїздів по вулиці .Бузника,4,6,8 та пр..Леніна,2,6 

170703 

3132 

3 408,00 (три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. ПДВ 

568 грн. 

ДБН А2.2 – 3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул..9 Поперечна від вул. Андреєва до вул. Фрунзе в 

м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 (три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. ПДВ 

568 грн. 

ДБН А2.2 – 3:2014 170703 3 408,00 (три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. ПДВ 
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Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Чигрина від вул. Пушкінська до вул. Андреєва в 

м. Миколаєві» 

3132 568 грн. 

ДБН А2.2 – 3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул. Васляєва від вул. Чайковського до провулка Полярний в 

м. Миколаєві» 

170703 
3132 

3 408,00 (три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. ПДВ 
568 грн. 

ДБН А2.2 – 3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул..Галини Петрової від вул. Фрунзе до вул. Правди в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 (три тисячі чотириста вісім грн..) у т.ч. ПДВ 

568 грн. 

ДСТУ БД.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
Капітальний після експертний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Карпенка ,  

2 /1(п.1,п.2,п.5, п.6) в м. Миколаєві»» 

100102 

31313 

1 236,00 грн. (тисяча двісті тридцять шість грн..) у т.ч. 

ПДВ 206,14 грн. 

ДБН А2.2 – 3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Ліквідація зсувних 
процесів у мкр. Велика Карениха – будівництво протизсувних споруд по вул..Піщана у 

мкр. Велика Корениха в м. Миколаєві» 

240601 

3132 

100 000,00 (сто тисяч грн..) без ПДВ 

ДБН А2.2 – 3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації (далі ПКД) по об’єкту: «Капітальний 

ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул..Лазурна,30А у м. Миколаєві» 

100102 
3132 

8 642,00 (вісім тисяч шістсот сорок дві грн.) без ПДВ 

ДБН А.2.2.-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна,7 в м. Миколаєві» 

 

100102 

3131 

4 931, 00(чотири тисячі дев’ятсот тридцять одна грн. 

00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт кабелю електроживлення житлового будинку № 21 по вул. 

Декабристів в м. Миколаєві 

100101 
2240 

105 767,23 грн. (сто п’ять тисяч сімсот шістдесят сім 
грн., 23 коп.) у т.ч. ПДВ – 17 627,87 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по вул. Космонавтів, 80  

100208 

3131 

60 338,76 грн. (шістдесят тисяч триста тридцять вісім 

грн., 76 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Космонавтів, 86 

100208 

3131 

60 320,80 грн. (шістдесят тисяч триста двадцять грн., 

80 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Крилова, 40 (1,2 
під’їзд)  

100208 

3131 

101 484,89 грн. (сто одна тисяча чотириста вісімдесят 

чотири грн. 89 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна, 183 

100208 

3131 

99 649,93 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок 

дев’ять грн. 93 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. Київська, 6 (1,2 

під’їзд)  

100208 
3131 

99 265,48 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч двісті 
шістдесят п’ять грн. 48 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чигрина від вул. Пушкінська до вул. 

Андрєєва в м. Миколаєві 

170703 
3132 

273 162,00 грн. (двісті сімдесят три тисячі сто 
шістдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 45 527 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по пр. Миру, 25, 25-а, 27, 27-б, 

27-в, вул. Новозаводська, 2в в м. Миколаєві 

170703 
3132 

975 532,80 грн. (дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч 
п’ятсот тридцять дві грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 

162 588,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Правди в Заводському районі м. Миколаєві 

170703 

3132 

991 329,60 грн. (дев’ятсот дев’яносто одна тисяча 

триста двадцять дев’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 
165 221,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вул. 8 Поперечна від вулиці Рюміна до вул. 8 Березня в 

170703 

3132 

363 940,80 грн. (триста шістдесят три тисячі дев’ятсот 

сорок грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 60 656,80 грн. 
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Заводському районі м. Миколаєва 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по пров. Радіо в Заводському районі м. Миколаєва 

170703 

3132 

480 357,60 грн. (чотириста вісімдесят тисяч триста 

п’ятдесят сім грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 80 059,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 9 Поперечна від вул. Андрєєва до 

вул. Фрунзе в м. Миколаєві 

170703 
3132 

273 054,00 грн. (двісті сімдесят три тисячі п’ятдесят 
чотири грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 45 509,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Дунаєва від вул. Пушкінська до вул. Московська 
в Заводському районі м. Миколаєва  

170703 

3132 

993 273,60 грн. (дев’ятсот дев’яносто три тисячі двісті 

сімдесят три грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 165 545,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Бузника в Заводському районі м. Миколаєва 

170703 

3132 

1 027 832,40 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч 

вісімсот тридцять дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 
171 305,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по вул. Андрєєва від вул. Чигрина до вул. 9 Поперечна в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Галини Петрової від вул. Фрунзе до 
вул. Правди в м. Миколаєві 

170703 

3132 

272 779,20 грн. (двісті сімдесят дві тисячі сімсот 

сімдесят дев’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 45 463,20 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги від пр. Героїв Сталінграду до будинку № 15-г в м. 
Миколаєві 

170703 

3132 

236 875, 54 грн. (двісті тридцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят п’ять грн. 54 коп.) у т.ч. ПДВ – 39 479,26 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартального проїзду по вул. 12 

Поздовжня, 38 та вул. 11 Поздовжня, 45 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

256 234,22 грн. (двісті п’ятдесят шість тисяч двісті 

тридцять чотири грн. 22 коп.) у т.ч. ПДВ – 42 705,70 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 32 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пров. Ш. Кобера, 15 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

83 225,28 грн. (вісімдесят три тисячі двісті двадцять 
п’ять грн. 28 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 870,88 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по Артилерійська, 1 у м. 

Миколаєві 

100208 
3131 

61 550,75 грн. (шістдесят одна тисяча п’ятсот 
п’ятдесят грн. 75 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 258,46 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пр. Леніна, 28 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

58 769,82 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят 

дев’ять грн. 82 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 794,97 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по вул. 8 Березня, 103 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

67 648,25 грн. (шістдесят сім тисяч шістсот сорок 

вісім грн. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 274,71 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Металургів, 
28 (лів., прав.) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

135 220,80 грн. (сто тридцять п’ять тисяч двісті 

двадцять грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 22 536,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний післяекспертний ремонт ліфтів у житловому будинку по пр. Корабелів, 

16-а (п.1, п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

76 820,40 грн. (сімдесят шість тисяч вісімсот двадцять 

грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 803,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Робочій, 11 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 240,00 грн. (шість тисяч двісті сорок грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 1 040,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. 8-го Березня, 12 (п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

6 240,00 грн. (шість тисяч двісті сорок грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 1 040,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100101 8 798,40 грн. (вісім тисяч сімсот дев’яносто вісім грн. 
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Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. 8-го Березня, 14 (п.2) у м. 

Миколаєві 

2240 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 466,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Шевченка, 16 (п.1, п.2) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

12 478,80 грн. (дванадцять тисяч чотириста сімдесят 

вісім грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 079,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Потьомкінській, 17 (п.1)  у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

9 735,60 грн. (дев’ять тисяч сімсот тридцять п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 622,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Потьомкінській, 17-а  у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

9 735,60 грн. (дев’ять тисяч сімсот тридцять п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 622,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловий будинок по пров. Ш. Кобера, 13а 

100208 

3131 

73 447,21 грн. (сімдесят три тисячі чотириста сорок 

сім грн.. 21 коп.) без ПДВ 

26.51.5 – Прилади для контролю інших фізичних характеристик 100208 
3110 

41 447,44 грн. (сорок одна тисяча чотириста сорок сім 
грн.. 44 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення біля будинку по пр. Миру, 25 в м. Миколаєві 

100101 

2240 

65 584,80 грн. (шістдесят п’ять тисяч п’ятсот 

вісімдесят чотири грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 930,80 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення біля будинків по вул. Артема, 40, 40а, 40б, 58а в м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

17 475,60 грн. (сімнадцять тисяч чотириста сімдесят 

п’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 912,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт вимощення біля будинків по вул. Ч. Майовщиків, 2, 4, 6, 12 в м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

15 342,00 грн. (п'ятнадцять тисяч триста сорок дві грн. 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 557,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт вимощення біля будинків по вул. Ч. Майовщиків, 13, 13а, 13б в м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

33 403,20 грн. (тридцять три тисячі чотириста три грн. 
20 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 567,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. Бузника, 
16,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

65 728,06 грн. (шістдесят п’ять тисяч сімсот двадцять 

вісім грн. 06 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 954,68 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: 8 Березня, 
105а,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

62 941,47 грн. (шістдесят дві тисячі дев’ятсот сорок 

одна грн. 47 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 490,25 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 

Колодязна, 7,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

75 059,73 грн. (сімдесят п’ять тисяч п’ятдесят дев’ять 

грн. 73 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 509,96 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: просп. Леніна, 

8б,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

65 652,37 грн. (шістдесят п’ять тисяч шістсот 

п’ятдесят дві грн. 37 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 942,06 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. Карпенко, 

25, 27,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

74 948,45 грн. (сімдесят чотири тисячі дев’ятсот сорок 

вісім грн. 45 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 491,41 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул.. 

Молодогвардійська, 36,  м. Миколаїв 

100208 
3131 

51 674,01 грн. (п’ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят 
чотири грн. 01 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 612,33 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 1 Лінія, 

28б,  м. Миколаїв 

100208 
3131 

60 645,89 грн. (шістдесят тисяч шістсот сорок п’ять 
грн. 89 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 107,65 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: просп. 
Жовтневий, 49а,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

53 226,67 грн. (п’ятдесят три тисячі двісті двадцять 

шість грн. 67 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 871,11 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 100208 88 232,20 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять 
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Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. Велика 

Морська, 6,  м. Миколаїв 

3131 дві грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 14 705,38 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: Потьомкінська, 
81/83,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

107 023,28 грн. (сто сім тисяч двадцять три грн. 28 

коп.) у т.ч. ПДВ – 17 837,21 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 
Молодогвардійська, 57б,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

60 884,37 грн. (шістдесят тисяч вісімсот вісімдесят 

чотири грн. 37 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 147,39 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: просп. Леніна, 

122,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

74 855,25 грн. (сімдесят чотири тисячі вісімсот 

п’ятдесят п’ять грн. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 475,88 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 

Молодогвардійська, 28,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

52 546,74 грн. (п’ятдесят дві тисячі п’ятсот сорок 

шість грн. 74 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 757,79 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 

Колодязна, 10 (6 під’їзд),  м. Миколаїв 

100208 

3131 

51 753,10 грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят 

три грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 625,52 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 

Колодязна, 10 (5 під’їзд),  м. Миколаїв 

100208 
3131 

51 753,10 грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят 
три грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 625,52 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 28 Армії, 

2,  м. Миколаїв 

100208 
3131 

61 696,15 грн. (шістдесят одна тисяча шістсот 
дев’яносто шість грн. 15 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 282,69 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: просп. Леніна, 
8,  м. Миколаїв 

100208 

3131 

51 719,95 грн. (п’ятдесят одна тисяча сімсот 

дев’ятнадцять грн. 95 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 619,99 грн. 

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку за адресою: вул. 

Молодогвардійська, 51, м. Миколаїв 

100208 

3131 

51 830,88 грн. (п’ятдесят одна тисяча вісімсот 

тридцять грн. 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 649,81 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по 

вулиці Дачна від вулиці Крилова до вулиці Генерала Карпенко в Заводському районі м. 
Миколаєва» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по 
вулиці Біла від вулиці Крилова до вулиці Генерала Карпенко в Заводському районі 

м. Миколаєва» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по 
вул. Молодогвардійська, 28 та вул. Чайковського, 26 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Космонавтів від пр. Жовтневий до вул. Миколаївська в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 
вздовж будинку по вул. Правди, 10-б в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинку по вул. Правди, 12-а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинку по вул. Правди, 10-а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по вул. Колодязна, 10 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

7 900,00 грн. (сім тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по пр. Г. Сталінграду, 15г, 15в, 

15а, 15б в м. Миколаєві 

170703 
3132 

667 783,20 грн. (шістсот шістдесят сім тисяч сімсот 
вісімдесят три грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 111 297,20 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду вздовж будинків №№ 20, 22, 24, 

32, 28 по вул. Г. Карпенка в м. Миколаєві 

170703 
3132 

849 525,60 грн. (вісімсот сорок дев’ять тисяч п’ятсот 
двадцять п’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 141 587,60 

грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт житлового будинку за адресою вул. Архитектора Старова, 10Б у м. 
Миколаєві (заміна під’їзних віконних блоків) 

100102 

3131 

80 199,13 грн. (вісімдесят тисяч сто дев’яносто дев’ять  

грн. 13 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 366,52 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дороги від пр. Героїв Сталінграду 
до будинку № 15-г в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо 
квартального проїзду по вул. 12 Поздовжня, 38 та вул. 11 Поздовжня, 45 в м. 

Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. Артилерійська, 1 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 
будинок по вул. 8 Березня, 103 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пр. Леніна, 28 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт теплового вводу в житловий 

будинок по пров. Ш Кобера, 15 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Нікольській, 

56 (п.1) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

133 243,20 грн. (сто тридцять три тисячі двісті сорок 
три грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 22 207,20 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Дунаєва від вулиці Пушкінська до вулиці Московська в Заводському районі м. 

Миколаєва» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Правди в Заводському районі м. Миколаєва» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Бузника в Заводському районі м. Миколаєва» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Андреєва від вул. Чигрина до вул. 9 

Поперечна в м. Миколаєві 

170703 
3132 

273 931,20 грн. (двісті сімдесят три тисячі дев’ятсот 
тридцять одна грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 45 655,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення, цоколю, козирків та водостоків гуртожитків №№ 13,15 
по вул. Бутоми в м. Миколаєві 

100101 

2240 

41 376,43 грн. (сорок одна тисяча триста сімдесят 

шість грн. 43 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 896,07 грн. 

74.90.1 – послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультації, 

н.в.і.у. 

100203 

2240 

4 254,88 грн. (чотири тисячі двісті п’ятдесят чотири 

грн. 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 709,15 грн. 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання технічного обстеження конструктивних елементів та розробка проектно-

кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитку за адресою пр. 

Жовтневий № 309, у м. Миколаєві 

100102 

3131 

31 208,60 грн. (тридцять одна тисяча двісті вісім грн. 

60 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення в житловому будинку по вул. Галини Петрової, 3 в 

м. Миколаєві 

100101 

2240 

10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Артема, 30, 30а, 32 в м. 

Миколаєві 

170703 

3132 

336 228,00 грн. (триста тридцять шість тисяч двісті 

двадцять вісі грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 56 038,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт внутрішньо квартального проїзду біля Миколаївського 

муніципального колегіуму по вул. Потьомкінська в м. Миколаєві 

170703 
2240 

64 916,40 грн. (шістдесят чотири тисячі дев’ятсот 
шістнадцять грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 819,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Ч. Майовщиків, 12 в м. 

Миколаєві 

170703 
2240 

133 880,40 грн. (сто тридцять три тисячі вісімсот 
вісімдесят грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 22 313,40 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт тротуарів по вул. Металургів, 34 у м. Миколаєві 

100103 
2240 

64 656,00 грн. (шістдесят чотири тисячі шістсот 
п’ятдесят шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 776,00 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт тротуарів по вул. Крилова, 13 в м. Миколаєві 

100203 

2240 

105 016,80 грн. (сто п’ять тисяч шістнадцять грн. 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 17 502,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення біля будинку по вул. Потьомкінська, 141 в м. Миколаєві 

100101 

2240 

5 482,80 грн. (п’ять тисяч чотириста вісімдесят дві 

грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 913,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплових мереж по вул. Фрунзе, 10 в м. Миколаєві 
 

АНУЛЬОВАНО 

100106 

3131 

352 873,34 грн. (триста п’ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят 

три грн. 34 коп.) без ПДВ 

- Кошти міського бюджету – 324 696,42 грн. 

- Кошти ОСББ «Вертикаль-Миколаїв» - 28 176,92 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Васляєва від вул. Чайковського до 

пров. Полярний в м. Миколаєві 

170703 

3132 

228 809,62 грн. (двісті двадцять вісім тисяч вісімсот 

дев’ять грн. 62 коп.) у т.ч. ПДВ – 38 134,94 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 

Васляєва від вул. Чайковського до пров. Полярний в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. Миколаївська, 28, 30-а в м. Миколаєві 

100203 
3132 

134 075,95 грн. (сто тридцять чотири тисячі сімдесят 
п’ять грн. 95 коп.) у т.ч. ПДВ – 22 345,99 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 
Миколаївська, 28, 30-а в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

426,00 грн. (чотириста двадцять шість грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 71,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення житлових будинків по пр. Героїв Сталінграду, 15-а, 15-б, 

15-в, 15-г в м. Миколаєві 

100101 

2240 

33 964,87 грн. (тридцять три тисячі дев’ятсот 

шістдесят чотири грн. 87 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 660,81 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення в житловому будинку по вул. Лазурні, 10б в м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

9 300,00 грн. (дев’ять тисяч триста грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт внутрішніх електромереж 

гуртожитку за адресою: м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 65» 

100102 

3131 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт тротуару по вул. Защука від вул. Анреєва до вул. Рюміна в м. 

Миколаєві 

100203 
3132 

232 731,66 грн. (двісті тридцять дві тисячі сімсот 
тридцять одна грн. 66 коп.) у т.ч. ПДВ – 38 788,61 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Защука від вул. 

100203 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн.  
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Анреєва до вул. Рюміна в м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по вул. Молодогвардійська, 28 та 

вул. Чайковського, 26 в м. Миколаєві 

100203 

3132 

235 674,38 грн. (двісті тридцять п’ять тисяч шістсот 

сімдесят чотири грн. 38 коп.) без ПДВ  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний покрівлі житлового будинку по пр. Жовтневому, 325/4 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

173 647,00 грн. (сто сімдесят три тисячі шістсот сорок 

сім грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний покрівлі житлового будинку по вул. Ходорова, 12 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

226 857,00 грн. (двісті двадцять шість тисяч вісімсот 

п’ятдесят сім грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт внутрішніх електромереж 

гуртожитку за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131 В» 

100102 

3131 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Артема, 60-а (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

13 230,00 грн. (тринадцять тисяч двісті тридцять грн. 
00 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 205,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Артема,62 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 686,40 грн. (шість тисяч шістсот вісімдесят шість 

грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 114,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Крилова, 46 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

5 302,80 грн. (п’ять тисяч триста дві грн. 80 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 883,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Крилова, 54 (п.3) у м. Миколаєві 

100101 
2240 

4 798,80 грн. (чотири тисячі сімсот дев’яносто вісім 
грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 799,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Космонавтів, 80 (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

2 889,60 грн. (дві тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 481,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Космонавтів, 53/1 (п.5) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

3 618,00 грн. (три тисячі шістсот вісімнадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 603,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Червоних Майовщиків, 1 (п.2) у 

м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 084,00 грн. (шість тисяч вісімдесят чотири грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 014,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Айвазовського, 3 (п.2) у м. 

Миколаєві 

100101 
2240 

7 057,20 грн. (сім тисяч п’ятдесят сім грн. 20 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 1 176,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Артема, 40, 40а, 40б, 58а 

в м. Миколаєві 

170703 
3132 

992 732,40 грн. (дев’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот 
тридцять дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 165 455,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. 
Комсомольській, 3(п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

27 130,80 грн. (двадцять сім тисяч сто тридцять грн. 

80 коп.) у т.ч. ПДВ – 4 521,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Чкалова, 122 

(п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

36 553,20 грн. (тридцять шість тисяч п’ятсот п’ятдесят 

три грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 6 092,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. 
Комсомольській, 51 (п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

32 064,00 грн. (тридцять дві тисячі шістдесят чотири 

грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 344,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Лазурній, 

18-а (п.1) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

67 056,00 грн. (шістдесят сім тисяч п’ятдесят шість 

грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 11 176,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Космонавтів, 

100 (п.2) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

68 262,00 грн. (шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят 

дві грн. 00 грн.) у т.ч. ПДВ – 11 377,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Чкалова, 60 

100102 
3131 

79 128,00 грн. (сімдесят дев’ять тисяч сто двадцять 
вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 13 188,00 грн. 



 93 

(п.1., п.2, п.3) у м. Миколаєві 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Лазурній, 

18-б (п.1,п.2, п.4) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

120 615,50 грн. (сто двадцять тисяч шістсот 

п'ятнадцять грн. 50 коп.) у т.ч. ПДВ – 20 102,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Електронній, 

61 (п.1, п.3, п.4) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

165 506,40 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч п’ятсот 

шість грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 27 584,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. 12-тій 

Повздовжній, 3 (п.1, п.2, п.3) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

143 295,60 грн. (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто 
п’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 23 882,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по вул. Образцова, 

4-а (п.1, п.2, п.3) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

118 549,20 грн. (сто вісімнадцять тисяч п’ятсот сорок 
дев’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 758,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по пр. Героїв 

Сталінграду, 21 (п.2) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

56 983,20 грн. (п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот 
вісімдесят три грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 497,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний після експертний ремонт ліфту у житловому будинку по пр. Героїв 
Сталінграду, 19 (п.4) у м. Миколаєві 

100102 

3131 

32 223,60 грн. (тридцять дві тисячі двісті двадцять три 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 5 370,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Генерала Карпенка, 2 у м. 
Миколаєві 

100102 

3131 

637 862,50 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч вісімсот 

шістдесят дві грн. 50 коп.) у т.ч. ПДВ – 106 310,42 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Лазурній, 52-б (п.4) у м. 

Миколаєві 

100101 

2240 

4 466,40 грн. (чотири тисячі чотириста шістдесят 

шість грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 744,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж житлового будинку ОСББ 

«Південний Союз» за адресою: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 14-А з метою 

енергозбереження 

100106 

3131 

260 644,80 грн. (двісті шістдесят тисяч шістсот сорок 

чотири грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 43 440,80 грн. 

Кошти міського бюджету – 234 580,32 грн. 

Кошти ОСББ «Південний Союз» - 20 064,48 грн. 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по вул. Чкалова, 102, 106 в м. 

Миколаєві 

100203 

3132 

115 428,10 грн. (сто п'ятнадцять тисяч чотириста 

двадцять вісім грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 238,02 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт між панельних стиків житлових будинків за адресою: вул. 

Колодязна, 18; вул. Комсомольська, 51; пр. Леніна, 184; пр. Героїв Сталінграду, 15А 

100101 

2240 

50 144,40 грн. (п’ятдесят тисяч сто сорок чотири грн. 

40 коп.) у т.ч. ПДВ – 8 357,40 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по 

вул. Чкалова, 102, 106 в м. Миколаєві» 

100203 
3132 

1 278,00 грн. (одна тисяча двісті сімдесят вісім грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 213,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дороги по пров. Мічуріна у мкр. Варварівка м. Миколаєві 

170703 
3132 

164 366,30 грн. (сто шістдесят чотири тисячі триста 
шістдесят шість грн. 30 коп.) у т.ч. ПДВ – 27 394,38 

грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт дороги по пров. Мічуріна у мкр. 

Варварівка м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по пр. Леніна, 9, 11 в м. 
Миколаєві 

170703 

3132 

375 603,60 грн. (триста сімдесят п’ять тисяч шістсот 

сімдесят чотири грн. 26 коп.) у т.ч. ПДВ – 62 600,60 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт проїзду вздовж будинку по пр. Леніна, 21 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

231 674,26 грн. (двісті тридцять одна тисячі шістсот 

сімдесят чотири грн. 26 коп.) у т.ч. ПДВ – 38 612,38 
грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду вздовж будинку по пр. 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 
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Леніна, 21 в м. Миколаєві» 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. 6 Поперечна, 30, 32 та 

вул. 8 Березня, 69, 71 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

212 742,88 грн. (двісті дванадцять тисяч сімсот сорок 

дві грн. 88 коп.) у т.ч. ПДВ – 35 457,15 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів 

по вул. 6 Поперечна, 30, 32 та вул. 8 Березня, 69, 71 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Глінки, 3, 5, 7, 9, вул. 

Металургів, 6, 8, 10, 26а в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

1 411,62 грн. (одна тисяча чотириста одинадцять грн. 
62 коп.) у т.ч. ПДВ – 235,27 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по вул. Ясна Поляна, 1, 1а та 
вул. Декабристів, 28 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 320,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 
«Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Нікольська ріг вул. М. 

Морська» 

150101 

3122 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 320,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 
біля будинку по вул. Будьонного, 31, 33-б в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 
вздовж будинку № 275 по вул. Сілікатна у мкр. Матвіївка м. Миколаєва» 

170703 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуару 

вздовж будинку № 275 по вул. Сілікатна у мкр. Матвіївка м. Миколаєва» 

100203 

3132 

3 408,00 грн. (три тисячі чотириста вісім грн. 00 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 568,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по пр. Леніна, 27, 29 та вул. 

Рюміна, 19 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

74 071,62 грн. (сімдесят чотири тисячі сімдесят одна 

грн. 62 коп.) у т.ч. ПДВ – 12 345,27 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по 

пр. Леніна, 27, 29 та вул. Рюміна, 19 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

1 278,00 грн. (одна тисяча двісті сімдесят вісім грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 213,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по пр. Леніна, 26-А, 28, 30, 32 та 

вул. Рюміна, 15 в м. Миколаєві 

100102 
3131 

129 771,70 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч сімсот 
сімдесят одна грн. 70 коп. ) у т.ч. ПДВ – 21 628,62 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт вимощення житлових будинків по 
пр. Леніна, 26-А, 28, 30, 32 та вул. Рюміна, 15 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 278,00 грн. (одна тисяча двісті сімдесят вісім грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 213,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Чкалова, 102 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

250 126,19 грн. (двісті п’ятдесят тисяч сто двадцять 

шість грн. 19 коп.) у т.ч. ПДВ – 41 687,70 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Крилова, 38 (п.2) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

5 928,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот двадцять вісім 

грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 988,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Крилова, 38-в (п.1, п.2, п.3) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

17 781,60 грн. (сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят 

одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 2 963,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Крилова, 38-б (п.1) у м. 
Миколаєві 

100101 

2240 

5 928,00 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот двадцять вісім 

грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 988,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт проїзду вздовж будинків № 58, № 60 по вул. Фрунзе в м. 

170703 

3132 

236 876,96 грн. (двісті тридцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят шість грн. 96 коп.) у т.ч. ПДВ – 39 479,49 
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Миколаєві грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду вздовж будинків № 58, № 

60 по вул. Фрунзе в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт скверу «Якір» в м. Миколаєві 

100203 

2240 

21 045,60 грн. (двадцять одна тисяча сорок п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 507,60 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по 
провулку Радіо в Заводському районі м. Миколаєва» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 
8 Поперечна від вулиці Рюміна до вулиці 8 Березня в Заводському районі м. 

Миколаєва» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проект-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі 

житлового будинку по вул. Водопровідна, 15 в м. Миколаєві» 

100102 
3131 

5 316,00 грн. (п’ять тисяч триста шістнадцять грн. 00 
коп.) без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 
вул. Водопровідна, 15 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проект-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Млинна, 16 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 089,00 грн. (три тисячі вісімдесят дев’ять грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Леваневців, 8 у м. Миколаєві 

100106 

3131 

432 864,49 грн. (чотириста тридцять дві тисячі 

вісімсот шістдесят чотири грн. 49 коп.) без ПДВ 

Кошти міського бюджету – 415 525,81 грн. 
Кошти ОСББ «Авіатор» - 17 338,68 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Нікольська ріг вул. 

Московської 

150101 

3122 

297 003,60 грн. (двісті дев’яносто сім тисяч три грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 49 500,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Спаська – вул. Садова – вул. 

68 Десантників 

150101 

3122 

449 619,60 грн. (чотириста сорок дев’ять тисяч 

шістсот дев’ятнадцять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 

74 936,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. В. Морська ріг вул. 

Артилерійській 

150101 

3122 

289 930,80 грн. (двісті вісімдесят дев’ять тисяч 

дев’ятсот тридцять грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 

48 321,80 грн. 

27.12.3 – пульти, панелі та інші основи 100203 
3110 

113 419,74 грн. (сто тринадцять тисяч чотириста 
дев’ятнадцять грн. 74 коп.) у т.ч. ПДВ – 18 903,29 грн.  

27.40.2 – лампи та світильники 100203 

2210 

199 763,93 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч сімсот 

шістдесят три грн. 93 коп.) у т.ч. ПДВ – 33 293,99 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

скверу ім. Т.Г. Шевченка – території рекреаційного та історико-культурного 
призначення обмеженої вулицями Адмірала Макарова, Нікольською та проїздом без 

назви в Заводському районі м. Миколаєва» 

100203 

3132 

146 336,00 грн. (сто сорок шість тисяч триста 

тридцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
скверу «Каскадний» території рекреаційного призначення, обмеженої Бузьким 

бульваром, внутрішньо квартальними проїздами та Спаським спуском в Заводському 

районі м. Миколаєва» 

100203 

3132 

161 399,00 грн. (сто шістдесят одна тисяча триста 

дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по пр. Героїв Сталінграду, 79-а, 77-

б, 81-а в м. Миколаєві 

100203 

3132 

327 415,03 грн. (триста двадцять сім тисяч чотириста 

п'ятнадцять грн. 03 коп.) у т.ч. ПДВ – 54 569,17 грн. 
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ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по 

пр. Героїв Сталінграду, 79-а, 77-б, 81-а в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

1 278,00 грн. (одна тисяча двісті сімдесят вісім грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 213,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна від Одеського шосе до пров. Мічуріна у 

мкр. Варварівка м. Миколаєва 

170703 
3132 

449 765,68 грн. (чотириста сорок дев’ять тисяч сімсот 
шістдесят п’ять грн. 68 коп.) у т.ч. ПДВ – 74 960,65 

грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт дороги по вул. Мічуріна від 

Одеського шосе до пров. Мічуріна у мкр. Варварівка м. Миколаєва» 

170703 
3132 

1 800,00 грн. (одна тисяча вісімсот грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 300,00 грн.  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів по пр. Героїв Сталінграду, 77, 
77-а, 79Ю 79-а, 79-б, 81 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

627 875,93 грн. (шістсот двадцять сім тисяч вісімсот 

сімдесят п’ять грн. 93 коп.) у т.ч. ПДВ – 104 645,99 
грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів 
по пр. Героїв Сталінграду, 77, 77-а, 79Ю 79-а, 79-б, 81 в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт житлових будинків козирків та ліфтових по вул. Артема, 24, 30-а, 32, 
34, пандус по вул. Артема, 30-а Корабельний район м. Миколаїв 

100101 

2240 

63 895,00 грн. (шістдесят три тисячі вісімсот 

дев’яносто п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт водостічних труб житлового будинку за адресою: вул. Глинки, 7 м. 

Миколаїв 

100101 

2240 

10 305,00 грн. (десять тисяч триста п’ять грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт козирків та ліфтових житлових будинків по вул. Глинки, 5, 7, 

Корабельний район м. Миколаїв 

100101 

2240 

64 853,00 грн. (шістдесят чотири тисячі вісімсот 

п’ятдесят три грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт козирків та ліфтових житлових будинків по вул. Рибна, 2-а, 5, 7 

Корабельний район м. Миколаїв 

100101 
2240 

19 550,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт каналізації житлового будинку за адресою вул. Артема, 30 м. 

Миколаїв 

100101 

2240 

70 645,00 грн. (сімдесят тисяч шістсот сорок п’ять 

грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вулиці 1-а Слобідська ріг вулиці Чигрина в м. 
Миколаєві 

170703 

3132 

267 116,40 грн. (двісті шістдесят сім тисяч сто 

шістнадцять грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 44 519,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вулиці Інженерна ріг проспекту Леніна в м. Миколаєві 

170703 

3132 

267 388,80 грн. (двісті шістдесят сім тисяч триста 

вісімдесят вісім грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 44 564,80 
грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом: 

«Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

8 146,70 грн. (вісім тисяч сто сорок шість грн. 70 коп.) 

у т.ч. ПДВ – 1 357,78 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт проїзду вздовж будинку по вул. Правди, 10-а в м. Миколаєві 

170703 

3132 

127 463,28 грн. (сто двадцять сім тисяч чотириста 

шістдесят три грн. 28 коп.) у т.ч. ПДВ – 21 243,88 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду вздовж будинку по вул. 

Правди, 10-а в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт вздовж будинку по вул. Правди, 10-б в м. Миколаєві 

170703 

3132 

180 809,60 грн. (сто вісімдесят тисяч вісімсот дев’ять 

грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 30 134,93 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду вздовж будинку по вул. 

Правди, 10-б в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт проїзду біля будинку по вул. Будьонного, 31, 33-б в м. Миколаєві 

170703 
3132 

210 056,84 грн. (двісті десять тисяч п’ятдесят шість 
грн. 84 коп.) у т.ч. ПДВ – 35 009,47 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 170703 2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
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Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду біля будинку по вул. 

Будьонного, 31, 33-б в м. Миколаєві» 

3132 т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт проїзду біля будинку по вул. Правди, 12-а в м. Миколаєві 

170703 

3132 

119 802,95 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот дві 

грн. 95 коп.) у т.ч. ПДВ – 19 967,16 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті «Капітальний ремонт проїзду біля будинку по вул. 

Правди, 12-а в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-4:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт проїзної 

частини просп. Корабелів (парна сторона) в м. Миколаєві 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Будівництво світлофорного об’єкту в м. Миколаєві по вул. Нікольська ріг вул. М. 

Морської» 

150101 
3122 

1 320,00 грн. (одна тисяча триста двадцять грн. 00 
коп.) у т.ч. ПДВ – 220,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 

Експертиза кошторисної частини проектної документації за робочим проектом 

«Капітальний ремонт проїзної частини просп. Корабелів (парна сторона) в м. 
Миколаєві» 

 

170703 

3132 

1 453,93 грн. (одна тисяча чотириста п’ятдесят три 

грн. 93 коп.) у т.ч. ПДВ – 242,32 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт вимощення біля будинку по вул. Артема, 30, 30-а, 32 в м. Миколаєві 

100101 

2240 

21 794,40 грн. (двадцять одна тисяча сімсот 

дев’яносто чотири грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 632,40 
грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт доріг в м. 
Миколаєві» 

170703 

3132 

10 650,00 грн. (десять тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 775,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Глінки, 5, 7, 9 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт системи опалення у житловому будинку за адресою вул. Лягіна, 26 у 

м. Миколаєві 

100101 

2240 

6 895,72 грн. (шість тисяч вісімсот дев’яносто п’ять 

грн. 72 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 149,29 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Млинна, 16 в м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

106 744,61 грн. (сто шість тисяч сімсот сорок чотири 
грн. 61 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Фрунзе, 8 у м. Миколаєві» 

100102 
3131 

7 053,00 грн. (сім тисяч п’ятдесят три грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт дороги по вул. Дзержинського ріг вулиці Чигрина в м. Миколаєві 

170703 

3132 

267 088,80 грн. (двісті шістдесят сім тисяч вісімдесят 

вісім грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 44 514,80 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 

покрівлі житлового будинку по пр. Леніна, 189 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

4 954,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят 

чотири грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

пр. Леніна, 189 в м. Миколаєві» 

100102 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

території рекреаційного призначення скверу «Комсомольський», який розташований 

по вулиці Нікольській, Варварівський узвіз (ліворуч і праворуч у напрямку річного 
вокзалу) в Заводському районі міста Миколаєва 

100203 
3132 

143 894,00 грн. (сто сорок три тисячі вісімсот 
дев’яносто чотири грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

100203 

3132 

89 236,00 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч двісті 

тридцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ 
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скверу імені Михайла Александрова – території рекреаційного призначення, обмеженої 

проспектом Леніна, вулицею Бузника та територією Національного університету 

кораблебудування імені Адмірала Макарова в Заводському районі м. Миколаєва» 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

території рекреаційного призначення, скверу «Солдата», розташованого на Одеському 

шосе ріг вулиці Очаковської в Центральному районі міста Миколаєва» 

100203 
3132 

93 604,00 грн. (дев’яносто три тисячі шістсот чотири 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Післяекспертний капітальний ремонт ліфтового обладнання в 9-ти поверховому 

житловому будинку по вул. Чкалова, 62 в м. Миколаєві 

100106 

3131 

801 438,00 грн. (вісімсот одна тисяча чотириста 

тридцять вісім грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ – 133 573,00 

грн. 
Кошти міського бюджету – 741 050,87 грн. 

Кошти ОСББ «Новатор» - 60 387,13 грн. 

01.30.1 – матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та корені, живці й 
вусики, міцелій грибів 

240601 
3110 

137 487,00 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста 
вісімдесят сім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 22 914,50 грн. 

32.30.1 – вироби спортивні 

43.29.1 – роботи будівельно-монтажні (послуги з монтажу обладнання для дитячого 

ігрового майданчику) 

100101 

3110 

97 264,55 грн. (дев’яносто сім тисяч двісті шістдесят 

чотири грн. 55 коп.) у т.ч. ПДВ – 16 210,75 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Інженерна ріг проспекту Леніна в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Дзержинського ріг вулиці Чигрина в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 
Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

8 Березня від вулиці 7 Поперечна до вулиці 8 Поперечна в Заводському районі міста 

Миколаєва» 

170703 
3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

8 Березня від вулиці 6 Поперечна до вулиці Будьоного в Заводському районі міста 

Миколаєва» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту: «Капітальний ремонт дороги по вулиці 

1-а Слобідська ріг вулиці Чигрина в м. Миколаєві» 

170703 

3132 

852,00 грн. (вісімсот п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 142,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дороги по вулиці 8 Березня від вулиці 6 Поперечна до вулиці 

Будьоного в Заводському районі міста Миколаєва 

170703 
3132 

262 341,60 грн. (двісті шістдесят дві тисячі триста 
сорок одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 43 723,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт дороги по вулиці 8 Березня від вулиці 7 Поперечна до вулиці 8 

Поперечна в Заводському районі міста Миколаєва 

170703 
3132 

262 341,60 грн. (двісті шістдесят дві тисячі триста 
сорок одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 43 723,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по вул. Олійника, 34 у м. 

Миколаєві 

100208 

3131 

64 096,34 грн. (шістдесят чотири тисячі дев’яносто 

шість грн. 34 коп.) у т.ч. ПДВ – 10 682,72 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт теплового вводу в житловому 
будинку по вул. Олійника, 34 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплового вводу в житловому будинку по вул. 1-а Лінія, 27 у м. 
Миколаєві 

100208 

3131 

55 481,87 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч чотириста 

вісімдесят одна грн. 87 коп.) у т.ч. ПДВ – 9 246,98 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд по об’єкту: «Капітальний ремонт теплового вводу в житловому 

будинку по вул. 1-а Лінія, 27 у м. Миколаєві» 

100208 

3131 

355,00 грн. (триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 
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ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт тротуарів у дворі житлових будинків по вул. Галини Петрової, 3 

100101 

2240 

19 359,60 грн. (дев’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят 

дев’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 3 226,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплових мереж житлових будинків вул. Паризької Комуни, 26/3, 
26/2, вул. Водопровідна, 19 в м. Миколаєві 

100102 

3131 

1 077 302,40 грн. (один мільйон сімдесят сім тисяч 

триста дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 179 550,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт теплових мереж до житлового будинку по вул. Фрунзе, 10 в м. 
Миколаєві 

100106 

3131 

352 873,34 грн. (триста п’ятдесят дві тисячі вісімсот 

сімдесят три грн. 34 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Поточний ремонт ліфту у житловому будинку по пров. Кобера, 15 (п.1) у м. Миколаєві 

100101 

2240 

10 995,60 грн. (десять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

п’ять грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 832,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний після експертний ремонт ліфтів у житловому будинку по вул. Артема, 40-

а (п.1, п.2, п.3, п.4) у м. Миколаєві 

100102 
3131 

356 144,40 грн. (триста п’ятдесят шість тисяч сто 
сорок чотири грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 59 357,40 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинків по вул. Чкалова, 99, 99-а в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 700,00 грн. (дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) у т.ч. 
ПДВ – 450,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі житлового будинку по пр. Ленінка, 69 у м. Миколаєві» 

100102 

3132 

8 163,00 грн. (вісім тисяч сто шістдесят три грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуарів по 
вул. Ч. Майовщиків 13, 13а, 13б в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт під’їзної дороги від вул. Артема до арки будинків №№ 40, 40а, 40б 

по вул. Артема в м. Миколаєві 

170703 

3132 

825 758,40 грн. (вісімсот двадцять п’ять тисяч сімсот 

п’ятдесят вісім грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 137 626,40 

грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуарів біля 

початкової школи Миколаївського муніципального колегіуму № 38 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт внутрішньо 

квартального проїзду вздовж будинків 13, 11 по вул. Ч. Майовщиків в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт тротуарів по 

вул. Чкалова від вул. Комсомольська до вул. Дзержинського (парний бік) в м. 

Миколаєві» 

100203 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт внутрішньо 

квартального проїзду по вул. Космонавтів, 132 в м. Миколаєві» 

170703 
3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Будівництво дитячого спортивного майданчика на розі вулиць 5-ї та 2-ї Ялтинської у 

мікрорайоні Ялти в м. Миколаєві 

150101 
3122 

515 332,18 грн. (п’ятсот п'ятнадцять тисяч триста 
тридцять дві грн. 18 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Поточний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Заводська, 2-а в м. Миколаєві 

100101 
2240 

95 410,00 грн. (дев’яносто п’ять тисяч чотириста 
десять грн. 00 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Шкапіна, 99 у м. Миколаєві 

100102 

3131 

185 905,20 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот 

п’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 30 984,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. 2-га Слобідська, 75 у м. 

Миколаєві 

100102 
3131 

224 121,60 грн. (двісті двадцять чотири тисячі сто 
двадцять одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 37 353,60 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виконання проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт 
шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Одеське шосе, 53 у м. Миколаєві» 

100102 

3131 

3 641,00 грн. (три тисячі шістсот сорок одна грн. 00 

коп.) без ПДВ 

ДБН А.2.2-3:2014 170703 2 700,00 грн. (дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) у т.ч. 
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Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт проїзду 

вздовж будинків по пр. Леніна, 4, 4-а в м. Миколаєві» 

3132 ПДВ – 450,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по вул. Колодязна, 3, 5, 5-а, 7 в м. 
Миколаєві 

100203 

3132 

679 496,27 грн. (шістсот сімдесят дев’ять тисяч 

чотириста дев’яносто шість грн. 27 коп.) у т.ч. ПДВ – 
113 249,38 грн. 

ДСТУ Н Б А.2.2-11:2014 

Авторський нагляд на об’єкті: «Капітальний ремонт тротуарів та місць відпочинку по 
вул. Колодязна, 3, 5, 5-а, 7 в м. Миколаєві» 

100203 

3132 

2 130,00 грн. (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 355,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по пр. Миру, 60 (п.1) 

100102 

3131 

2 053,20 грн. (дві тисячі п’ятдесят три грн. 20 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 342,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Айвазовського, 

6 

100102 
3131 

4 714,80 грн. (чотири тисячі сімсот чотирнадцять грн. 
80 коп.) у т.ч. ПДВ – 785,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Ленінградська, 

3-а (п.2) 

100102 
3131 

5 053,20 грн. (п’ять тисяч п’ятдесят три грн. 20 коп.) у 
т.ч. ПДВ – 842,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Новобузька, 89 
(п.3)  

100102 

3131 

11 937,60 грн. (одинадцять тисяч дев’ятсот тридцять 

сім грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ – 1 989,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. 
Комсомольській, 11 (п.2)  

100102 

3131 

4 874,40 грн. (чотири тисячі вісімсот сімдесят чотири 

грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 812,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по пр. Миру, 23-б (п.3) 

100102 

3131 

4 423,20 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять три 

грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 737,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Лазурна, 40 

(п.2) 

100102 
3131 

4 429,20 грн. (чотири тисячі чотириста двадцять 
дев’ять грн. 20 коп.) у т.ч. ПДВ – 738,20 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Лазурна, 52 
(п.2) 

100102 

3131 

10 630,80 грн. (десять тисяч шістсот тридцять грн. 80 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 771,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Електронній, 
56 (п.3) 

100102 

3131 

5 438,40 грн. (п’ять тисяч чотириста тридцять вісім 

грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 906,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по пр. Героїв 

Сталінграду, 13г (п.2) 

100102 

3131 

4 725,60 грн. (чотири тисячі сімсот двадцять п’ять грн. 

60 коп.) у т.ч. ПДВ – 787,60 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Фрунзе, 11 

(п.2) 

100102 

3131 

4 516,80 грн. (чотири тисячі п’ятсот шістнадцять грн. 

80 коп.) у т.ч. ПДВ – 752,80 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по пр. Миру, 25-а (п.4)  

100102 

3131 

5 306,40 грн. (п’ять тисяч триста шість грн. 40 коп.) у 

т.ч. ПДВ – 884,40 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку у м. Миколаєві по вул. Васляєва, 51 
(п.4) 

100102 

3131 

7 231,20 грн. (сім тисяч двісті тридцять одна грн. 20 

коп.) у т.ч. ПДВ – 1 205,20 грн. 

ДБН А.2.2-3:2014 

Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт тротуарів 
та місць відпочинку по вул. Комсомольська, 47, 49, 51 та вул. Чкалова, 122 в м. 

Миколаєві» 

100203 

3132 

2 700,00 грн. (дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) у т.ч. 

ПДВ – 450,00 грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт внутрішньо квартального проїзду по вул. Крилова, 11, 13 з 
влаштуванням водовідведення від під’їзду будинку № 11 в м. Миколаєві 

170703 

3132 

756 118,80 грн. (сімсот п’ятдесят шість тисяч сто 

вісімнадцять грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ – 126 019,80 грн. 

43.99.9 – роботи будівельні спеціалізовані, н.в.і.у. (послуги із влаштування 240601 74 637,04 грн. (сімдесят чотири тисячі шістсот 
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майданчиків для екологічно безпечного збирання побутових відходів) 2240 тридцять сім грн. 04 коп.) без ПДВ 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 134 в м. 

Миколаєві 

100102 

3131 

392 786,40 грн. (триста дев’яносто дві тисячі сімсот 

вісімдесят шість грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ – 65 464,40 

грн. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Капітальний ремонт ІТП житлового будинку по вул. Космонавтів, 68-а у м. Миколаєві 

100102 

3131 

131 342,44 грн. (сто тридцять одна тисяча триста 

сорок дві грн. 44 коп.) без ПДВ 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                       ____________________ А.А.Сапожник 

                                                                                         (підпис)                         (ініціали та прізвище)    

                                                                                     М. П.  

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                    ____________________ Г.О.Бутук 

                                                                                         (підпис)                         (ініціали та прізвище)         
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