
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  
15.09.2014  N 1106 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на  2016   рік  

 Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ: 04054079 
(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 

 
Роботи по об’єкту: «Обласний протитуберкульозний диспансер по 
вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (І черга)»                             
[за ДК 021:2015 - 45215100-8 (Будівництво закладів охорони 
здоров’я)] 

3142 
30 330 000,00 грн. 
(тридцять мільйонів триста 
тридцять тисяч гривень 00 
коп.) 

відкриті 
торги квітень  

 
Роботи по об’єкту: «Корпус-вставка № 3 Мелітопольського 
онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в 
м.Мелітополі - будівництво» [за ДК 021:2015 - 45215100-8 
(Будівництво закладів охорони здоров’я)] (2 лоти) 
Лот №1- перша черга будівництва  
Лот №2- друга черга будівництва  

3122 

14 090 000,00 грн. 
(чотирнадцять мільйонів 
дев’яносто тисяч гривень 
00 коп.) 
Лот№1-2 800 000 грн. ( два 
мільйони вісімсот тисяч 
гривень) 
Лот №2 – 11 290 000,00 ( 
одинадцять мільйонів двісті 
дев’яносто тисяч гривень 
00 коп.) 

відкриті 
торги травень  

 
Роботи по об’єкту: «Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 
смт. Балабине Запорізького району Запорізької області - 
реконструкція»             [за ДК 021:2015 - 45214100-1 (Будівництво 
дитячих садків)] 

3142 
3 700 000,00 грн. (три 
мільйона сімсот тисяч 
гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги квітень  

 
Роботи по об’єкту: «Реконструкція водопроводу с. Вільне,  
ст.Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» [за ДК 
021:2015 - 45231110-9 (Будівництво трубопроводів) ] 

3142 
5 060 000,00 грн. (п’ять  
мільйонів шістдесят тисяч 
гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги квітень  



 
Роботи по об’єкту: «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського 
району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б". 
Реконструкція» [за ДК 021:2015 - 45214220-8 (Будівництво середніх 
загальноосвітніх шкіл) ] 

3142 
7 095 000,00 грн.(сім 
мільйонів дев’яносто п’ять  
тисяч гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги квітень  

Роботи по об’єкту: «Реконструкція каналізаційного колектору по 
вул. Горького м. Мелітополь Запорізької області» [за ДК 021:2015 - 
45232400-6 (Будівництво каналізаційних колекторів) ] 

3142 
5 530 000,00 грн. (п’ять 
мільйонів п’ятсот тридцять 
тисяч гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги квітень  

Роботи по об’єкту: «Обласний художній музей, м. Запоріжжя - 
реконструкція» [за ДК 021:2015 - 45212313-3 (Будівництво музеїв) ] 

 
3142 

18 420 000,00 гн. 
(вісімнадцять мільйонів 
чотириста двадцять тисяч 
гривень 00 коп) 

відкриті 
торги травень  

Роботи по об’єкту: «Реконструкція берегозахисних споруд по вул. 
Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м.Бердянськ 
Запорізької області (1 черга)» [за ДК 021:2015 - 45243500-7 
(Будівництво берегозахисних морських споруд) ] 

 
3142 

14 460 000,00 грн. 
чотирнадцять мільйонів 
чотириста шістдесят тисяч 
гривень 00 коп) 

відкриті 
торги квітень  

Роботи по об’єкту: «Водопровід с. Новотроїцьке Бердянського 
району (І та ІІ черги будівництва)» [за ДК 021:2015 - 45231110-9 
(Будівництво трубопроводів)  ] 

3122 
6 980 000,00 грн. ( шість 
мільйонів дев’ятсот 
вісімдесят тисяч гривень 00 
коп.) 

відкриті 
торги квітень  

Роботи по об’єкту: «Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького 
району, Запорізької області» [за ДК 021:2015 - 45231110-9 
(Будівництво трубопроводів)  ] 

3122 
4 800 000,00 грн. (чотири 
мільйона вісімсот тисяч 
гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги квітень  

Роботи по об’єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд із 
застосування біоінженерних технологій в КУ "Михайлівський 
психоневрологічний інтернат" ЗОР (с. Показне Михайлівського 
району)» [за ДК 021:2015 - 45252120-5 (Будівництво водоочисних 
станцій) ] 

  
3142 4 910 000,00 грн. (чотири 

мільйона дев’ятсот десять 
тисяч гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги травень  

Роботи по об’єкту: «Каналізаційні очисні споруди  
м. Оріхів - реконструкція» [за ДК 021:2015 - 45252120-5 
(Будівництво водоочисних станцій) ] 

  
3142 

10 700 000,00 грн. (десять 
мільйонів сімсот тисяч 
гривень 00 коп.) 

відкриті 
торги травень  

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів з урахуванням змінз від  28.04.2016 № 8   

 
 
 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) 

________  В.Я.Коноваленко ___________  

(ініціали та прізвище) 
 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) 

             О.В.Гладка__________ 

(ініціали та прізвище) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


