
               ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мінекономрозвитку України 
Від 15.09.2014 №1106 

                                                                                        
 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2017 рік 

 Слов’янська міська рада, 04052821 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних коштів) 
Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтований початок 
проведення процедури 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 
Закупівля робіт (в тому 
числі обладнання, 
матеріалів, монтажних та 
пусконалагоджувальних 
робіт) в рамках проекту 
«Житло для переселенців»: 
Реконструкція гуртожитку  
по вул. Світлодарська, 28-а 
(колишня вул. Чубаря, 28-а) 
м. Слов’янська Донецької 
області, з метою розселення 
тимчасових переселенців і 
потерпілих жителів м. 
Слов’янська. 
(за кодом СРV за ДК 
021:2015 – 45000000-7 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт) 
 

3141 7640808,00 (сім мільйонів 
шістсот сорок тисяч 

вісімсот вісім) грн., 00 коп. 
без ПДВ 

Відкриті торги липень 2017 р.  



ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 
Закупівля робіт (в тому 
числі обладнання, 
матеріалів, монтажних та 
пусконалагоджувальних 
робіт) в рамках проекту 
«Житло для переселенців»: 
Реконструкція гуртожитку  
по вул. Вокзальна, 8 
(колишня вул. Свердлова, 8) 
м. Слов’янська Донецької 
області з метою розселення 
тимчасових переселенців і 
потерпілих жителів   
 м. Слов’янська. 
 (за кодом СРV за ДК 
021:2015 – 45000000-7 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3141 8934542,00 (вісім мільйонів 
дев’ятсот тридцять чотири 
тисячі п’ятсот сорок дві) 
грн. 00 коп. без ПДВ 

Відкриті торги липень 2017 р.  



ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 
Закупівля робіт (в тому 
числі обладнання, 
матеріалів, монтажних та 
пусконалагоджувальних 
робіт) в рамках проекту 
«Житло для переселенців»: 
Реконструкція гуртожитку  
по вул. Світлодарська, 28-а 
(колишня вул. Чубаря, 28-а) 
м. Слов’янська Донецької 
області, з метою розселення 
тимчасових переселенців і 
потерпілих жителів м. 
Слов’янська. 
(за кодом СРV за ДК 
021:2015 – 45000000-7 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт) 
 

3141 7640808,00 (сім мільйонів 
шістсот сорок тисяч 

вісімсот вісім) грн., 00 коп. 
без ПДВ 

Відкриті торги серпень 2017 р.  

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 
Закупівля робіт (в тому 
числі обладнання, 
матеріалів, монтажних та 
пусконалагоджувальних 
робіт) в рамках проекту 
«Житло для переселенців»: 
Реконструкція гуртожитку  
по вул. Вокзальна, 8 
(колишня вул. Свердлова, 8) 
м. Слов’янська Донецької 
області з метою розселення 
тимчасових переселенців і 
потерпілих жителів   

3141 8934542,00 (вісім мільйонів 
дев’ятсот тридцять чотири 
тисячі п’ятсот сорок дві) 
грн. 00 коп. без ПДВ 

Відкриті торги серпень 2017 р.  



 м. Слов’янська. 
 (за кодом СРV за ДК 
021:2015 – 45000000-7 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт) 
 

 
 
 
 
Затверджений рішенням тендерного комітету від 09.08.2017 № 34,35 
Голова тендерного комітету________________________________________________________Д.І. Діденко 
                                                                            (підпис)                                                      (ініціали та прізвище) 
М.П. 
 
 
Начальник відділу бухгалтерського        
обліку та звітності, головний бухгалтер ________________________________________       І.І. Давидова 
Слов’янської міської ради    (підпис)     (ініціали та прізвище) 


