
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

НА 2011 РІК  
 

Відділ капітального будівництва Ужгородської міської ради, 05517713 
 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансування

Очікувана 
вартість 
предмета 

закупівлі, грн. 
Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ/и 
особа/и) , яких 
планується 
залучити до 
підготовки 
документації 
конкурсних 
торгів(запиту 

цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Будівництво 30-ти квартирного 
житлового будинку по вул. Ужанській 2121 місцевий 

бюджет 
відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ 
(дитячий навчальний заклад) № 20         
в м. Ужгород 

2143 місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Будівництво автономної котельні ДНЗ 
(дитячий навчальний заклад) № 28 по 
вул. Добролюбова в м. Ужгород 

2123 місцевий 
бюджет  відкриті 

торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Виготовлення проектно-
вишукувальних робіт на будівництво 
ЗОШ (загальноосвітня школа) на 1000 
учнівських місць в мікрорайоні 
"Боздош" 

2123 місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 



Виготовлення проектно-
вишукувальних робіт на будівництво 
ДНЗ (дитячий навчальний заклад) на 
200 місць в мікрорайоні "Боздош" 

2123 місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Реконструкція КОС (каналізаційно-
очисні споруди) 2143 місцевий 

бюджет 
відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Виготовлення проектно-
вишукувальних робіт на будівництво 
пішохідного мосту через р. Уж в 
районі площі Б. Хмельницького  

2123 місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

 

Коригування проектно-кошторисної 
документації "Реконструкція стадіону 
"Авангард" по вул. Франка,                  
м. Ужгород” 

2143 місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 19.05.11 

Реконструкція стадіону "Авангард" 2143 

державний 
бюджет, 
місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 19.05.11 

Реконструкція частин будівлі міської 
дитячої лікарні під розміщення 
дитячого реабілітаційного центру з 
облаштуванням басейну на прилеглій 
території 

2143 
Субвенція з 
обласного 
бюджету 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 19.05.11 

Реконструкція будівлі ЗОШ №4             
м. Ужгород 2143 

Субвенція з 
державного 
бюджету, 
субвенція з 
обласного 
бюджету, 
місцевий 
бюджет 

один  
виконавець  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 19.05.11 

із змінами    
від 30.08.11 

Фінансові лізингові послуги (на 
закупівлю модульних котелень та 
обладнання) 

2143, 

2123 

місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 30.08.11 



Послуги з надання кредиту 
інші(закупівля труб та елементів 
трубопроводів з тепловою ізоляцією в 
захисній оболонці та комплектуючі до 
них для монтажу теплових мереж на 
умовах товарного кредиту) 

2143, 

2123 

місцевий 
бюджет 

відкриті 
торги  

працівники 
відділу 

капітального 
будівництва 

із змінами    
від 30.08.11 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від 30.08.2011 року. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                     Трускавецький І.С.                       _________________ 
                        (підпис) 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  Станкович В.І.                              _________________ 
                        (підпис) 


