
Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі:  публікації у місцевій пресі щодо висвітлення 
процесів  приватизації;  рекламні  послуги  з  розроблення  та  виготовлення  друкованої 
реклами про об'єкти приватизації державного майна.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 79340000-9 — 
Рекламні та маркетингові послуги.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 31 268,08 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: січень 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 04.06.2018; зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; зміни розрахунку видатків 
до кошторису на 2018 рік від 10.08.2018; зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 
рік від 07.09.2018; зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: послуги з оцінки об’єкта малої приватизації – 
окремого  майна:  будівлі  гаражу  площею  23,8  м2,  що  знаходиться  за  адресою: 
Кіровоградська обл., смт. Онуфріївка, вул. 50 років Жовтня, 17, та перебуває на балансі 
Управління  Державної  казначейської  служби  України  в  Онуфріївському  районі 
Кіровоградської області.

     4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — Не 
відображено в інших розділах.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 490,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без ввикористання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: липень 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

Голова тендерного комітету                                                                  Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                     О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3.  Конкретна  назва  предмета  закупівлі:  послуги  з  оцінки  нежитлової  будівлі 
(свинарника),  що  перебуває  на  балансі  Закритого  акціонерного  товариства 
«Голованівський  хліб»,  та  знаходиться  за  адресою:  26500,  Кіровоградська  обл.,
смт. Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10.

       4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — 
Не визначено.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 200,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

 Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3.  Конкретна назва предмета закупівлі:  послуги з  оцінки гаража (літ.  Г)  площею 
25,9 кв.м,  що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у 
Долинському  районі  Кіровоградської  області,  та  знаходиться  за  адресою:  28500, 
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 17.               

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — 
Не визначено.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 200,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.
  

 (затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: послуги з оцінки об’єкта малої приватизації – 
окреме майно –  комплекс будівель,  споруд та обладнання у складі:  штаб-прохідна (літ. 
АА1)  182,7  кв.м;  склад-сховище  (літ.  Н)  площею  839,1кв.м;  сховище (літ.  П)  площею 
878,7кв.м, сховище (літ. С) площею 873,2кв.м; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс 
(літ. В); вбиральня (літ. Г); поріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З);  
прибудова (літ. з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л);  
підсобне (літ. М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал 
(літ. К1); підвал (літ. Л1); ганок, кр; ганок, кр1; ганок, кр2; ганок, кр3; ганок, кр4; ганок, 
кр5;  ганок,  кр6;  ворота,  №;  ворота,  №1;  ворота,  №2;  ворота,  №3;  огорожа,  №4,  що 
знаходиться  за  адресою:  Кіровоградська  обл.,  Кіровоградський  район,  с. Грузьке, 
вул. Маловисківське шосе, 2.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — 
Не визначено.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 9 099,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

      1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: послуги з  визначення вартості необоротних 
активів державного підприємства «Знам’янський шовкорадгосп».

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 99999999-9 — 
Не визначено.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 11 793,92 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

            1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування і ремонту 
копіювальної та комп'ютерної техніки; технічне обслуговування комп’ютерної мережі для 
передачі даних.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50310000-1 — 
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 26 590,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: лютий 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 11.07.2018; зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                      О.А. Цумарєва



Зміни №8
до додатку до річного плану закупівель

на 2018 рік

            1. Найменування замовника: Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області.

      2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 13747462.

      3. Конкретна назва предмета закупівлі послуги з оцінки об’єкта малої приватизації – 
окреме  майно  –  приміщення  лазні  (магазину)  загальною  площею  405,6кв.м,  що 
знаходиться  за адресою: Кіровоградська обл.,  Добровеличківський район,  с.  Липняжка, 
вул. Цукровий завод, 22, та перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна компанія 
«ІВВІ’С Україна».

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50310000-1 — 
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2240  —  Оплата  послуг  (крім 
комунальних).

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 499,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без використання електронної системи.

       8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: вересень 2018 року.

       9. Примітки: зміни розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 07.09.2018; зміни 
розрахунку видатків до кошторису на 2018 рік від 26.09.2018.

  

  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 26.09.2018 №10)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                      О.А. Цумарєва


