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 ЄДРПОУ 42956062

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником 

Код згідно з 

КЕКВ  

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки 

1 2 3 4 5 6

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги ( проведення  

тех. інвентар.об.незав.будівн.дитяч. 

садка вул.Миру 3а, с.Морозівка 

Брусилівський р-н Житомир.обл.)      

2240 1800,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги ( проведення  

тех. інвентар.об.незав.будівн.школа 

вул.Миру 3Б, с.Морозівка 

Брусилівський р-н Житомир.обл.)      

2240 1200,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги ( проведення  

тех. інвентар.об.незав.будівн. 

амбулаторія вул.Шевченка 14В, 

с.Жубровичі Коростенський р-н 

Житомир.обл.)      

2240 2300,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги ( проведення  

тех. інвентар.об.незав.будівн. школа 

вул.Шепетька 18А, с.Сущани 

Коростенський р-н Житомир.обл.)      

2240 6800,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  

приватизації окреме майно будівля 

ветлікарні вул. Тетерівська 21 

с.Карвинівка Романівський р-н 

Житомирська обл.)

2240 3900,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень
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71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  

приватизації окреме майно- 

ветлікарня,гараж,буд.секційної,вбирал

ьня,ПММ вул. Соборна 71 м.Чуднів 

Житомирська обл.)

2240 5495,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  

приватизації окреме майно- буд. 

ветлікарні,сарай,гараж,вбиральня,огор

ожа, колодязь вул. Молодіжна 

1А,с.Ставки Радомишльський р-н 

Житомирська обл.)

2240 5100,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  

приватизації окреме майно- 

нежитл.приміщення банківської 

будівлі вул. Миру 4Г,с.Соколів 

Пулинський р-н Житомирська обл.)

2240 3995,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

71310000-4 Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та будівництва 

(Експерт.незал.оцінка об’єкта  

приватизації окреме майно- гараж вул. 

Воб'яна 13А, м.Андрушівка 

Житомирська обл.)

2240 3995,00
Без застосування 

електронної 

системи

червень

   Т.В. Прилуцька

Секретар тендерного комітету А.С. Маслова

Голова тендерного комітету
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