
Додаток 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:  швидкозшивач (картон), папка паперова на 
зав’язках.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 22850000-3 —
швидкозшивачі та супутнє приладдя.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 450,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                         О.А. Цумарєва



Додаток 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: поштові марки.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  22410000-7 — 
Марки 

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 — Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 7 000,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Додаток 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:  конверти,  папір  офісний  (для  друку  та 
ксерокопіювання), папір для факсу, степлер, діркопробивач, скоби для степлера.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30190000-7 — 
Офісне устаткування та приладдя різне.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 — Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 5 010,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Додаток 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: канцелярські книги.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  22810000-1 — 
Паперові чи картонні реєстраційні журнали.

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 540,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: системні блоки, сканер

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30210000-4 — 
Машини для обробки даних (апаратна частина).

      5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210 —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 15 500,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: монітори.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  30230000-0 — 
Комп’ютерне обладнання.      

5.  Код  згідно  з  КЕКВ  (для  бюджетних  коштів):  2210  —  Предмети,  матеріали, 
обладнання та інвентар.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 5 100,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 ліфтів 
(відшкодування).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  50750000-7 —
Послуги з технічного обслуговування ліфтів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 7 200,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 зберігачів цінних паперів: ведення 
рахунку в  цінних  паперах,  зберігання цінних  паперів,  обслуговування операцій за  цим 
рахунком.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  66160000-9 — 
Послуги з довірчого управління та депозитарного зберігання

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 010,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 стаціонарного телефонного зв'язку - 
доступ і користування.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  64210000-1 — 
Послуги телефонного зв’язку та передачі даних.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 9 700,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 
вогнегасників.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50410000-2 — 
Послуги  з  ремонту  і  технічного  обслуговування  вимірювальних,  випробувальних  і 
контрольних приладів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 500,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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:  користування абонентською скринькою у 
відділенні зв’язку.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 64110000-0 — 
Поштові 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: 420,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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.

      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: 37 800,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 архіваріуса з  науково-технічного 
опрацювання документів та справ.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  92510000-9 — 
Послуги бібліотек і архівів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 800,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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  зі  страхування  орендованого 
приміщення.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  66510000-8 — 
Страхові 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: 4 000,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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  проведення судової  будівельно-
технічної експертизи за рішенням судових органів.

      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: 25 000,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: 2 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 приміщення теслярсько-
столярної  майстерні,  яке  перебуває  на  балансі  приватного  акціонерного  товариства 
«Науково-виробниче об’єднання «Етал», та знаходиться за адресою: 28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.

      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: 2 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: 2 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 комплексу будівель та споруд, 
що  перебуває  на  балансі  Державного  підприємства  «Об’єднана  компанія 
«Укрвуглереструктуризація»,  та  знаходиться за  адресою:  28006,  Кіровоградська  обл., 
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 10-а. 

      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: 2 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: 31 500,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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.

      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: 7 400,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 заправки та відновлення картриджів. 

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  50320000-4: 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 410,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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 БТІ зі складання  інвентаризаційних 
справ, виготовлення технічних паспортів, надання архівних довідок.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  71240000-2 — 
Архітектурні, інженерні та планувальні 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: 20 560,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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:  технічне  обслуговування  електричного 
устаткування приміщення.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 50710000-5 — 
Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування 
будівель.

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 8 000,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                      Є.О. Кругаль

 Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: постачання комп'ютерної програми "M.E.Doc" 
та оновлень до неї.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  72260000-5 — 
Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням. 

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

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 3 000,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -
  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

 Голова тендерного комітету                                                                    Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



      Додаток 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: теплопостачання (відшкодування).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  09320000-8 —
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція.

  Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2271— Оплата теплопостачання.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 113 400,00 грн.

7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Додаток 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: водопостачання (відшкодування).

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 41110000-3 — 
питна вода.

      5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2272 — Оплата водопостачання та 
водовідведення.

       6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 845,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендернего комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



Додаток 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: водовідведення (відшкодування).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 90430000-0 —

послуги з відведення стічних вод.

5 . Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2272 — Оплата водопостачання та 
водовідведення.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 655,00 грн.

7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

9. Примітки: -  

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва



      Додаток 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:  електрична  енергія  (відшкодування, 
постачання).

4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): 09310000-5 — 
електрична енергія.

5   Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2273 — Оплата електроенергії.

6.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 100 000,00 грн.

7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                   Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                       О.А. Цумарєва



Додаток 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 навчання та підвищення кваліфікації 
працівників.

      4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  80570000-0 — 
Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації.

      5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів): 2282 — Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку.

      6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 32 100,00 грн.

       7. Процедура закупівлі: без застосування електронної системи.

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

       9. Примітки: -

(затверджений рішенням тендерного комітету від 29.01.2018 №1)

Голова тендерного комітету                                                                     Є.О. Кругаль

Секретар тендерного комітету                                                                        О.А. Цумарєва


