ДК 021:2015: 85210000-3 – Розплідники домашніх тварин (Ветеринарні послуги щодо
відлову, стерилізації, вакцинації, кліпсування, чіпування та повернення до ареалу
перебування безпритульних тварин на території Кремінської територіальної
громади)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-03-19-000317-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Послуги мають відповідати вимогам законів України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» № 400-ХІІ від 24.02.1994, «Про захист тварин від
жорстокого поводження» № 3447-ІV від 21.02.2006, «Про ветеринарну медицину» №
2775-ІІІ від 15.11.2001, «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 06.09.2005,
«Про захист населення від інфекційних хвороб» №1645-ІІІ від 06.04.2000р.,
Організаційно-методичним рекомендаціям та санітарним правилам МОЗ України та
нормативним актам Держпродспоживслужби України, а також іншим актам законодавства
України та міжнародних актів, згода на обов’язковість яких дана Україною. Послуги
мають відповідати умовам надання таких послуг та умовам поводження з тваринами,
затвердженим чинним законодавством України.
Відлов безпритульних (бродячих) тварин віком більше 3 місяців та їх транспортування
до ветеринарного закладу або комплексу (пересувного комплексу) Виконавця,
здійснюється бригадою відлову тварин Виконавця за замовленням Замовника (письмовим
або усним, переданим телефонним зв’язком). Відлов тварин проводиться за участю
представника Замовника, який з метою підвищення ефективності надання послуг
(збільшення кількості виловлених тварин за один виїзд бригади відлову) повинен всіляко
сприяти працівникам Виконавця та контролювати якість наданих послуг і кількість
виловлених тварин.
1. Перед початком надання послуг Виконавець погоджує з Замовником форму, зміст і
оформлення журналу обліку тварин, що надійшли на стерилізацію та вакцінацію.
2. Ветеринарна обробка та стерилізація виловлених тварин здійснюється працівниками
Виконавця на території ветеринарного закладу або комплексу (пересувного ветеринарного
комплексу) Виконавця відповідно до норм чинного законодавства України на території
Кремінської територіальної громади. Стерилізація здійснюється Виконавцем з
застосуванням анастезії.
3. Після вакцинації та стерилізації тварини, обов’язково ідентифікувати тварину
номерною біркою на вусі та вживленням чіпу для безконтактної ідентифікації.
4. Виконавець повинен проводити тимчасове післяопераційне утримання тварин з
урахуванням годування, пиття та догляду за тваринами відповідно до норм чинного
законодавства (знеболення за необхідності та обробка післяопераційних швів);
5. Виконавець повинен провести утилізацію медичних відходів відповідно до норм
чинного законодавства.
6. Передача Виконавцем простерилізованих та вакцинованих тварин Замовнику,
здійснюється після засвідчення підписом, даних осіб, у журналі обліку тварин, що
надійшли на стерилізацію та вакцинацію. Безпритульні (бродячі) тварини після
ветеринарної обробки та стерелізіції повертаються на місце вилову або розміщуються в
притулку (агресивна поведінка, небезпечна для людей хвороба, тощо), який відповідає

ветеринарно-санітарним нормам та знаходиться під контролем державної ветеринарної
медицини, має приміщення притулку для постійного утримання тварин, ліцензію на
ветеринарну практику. Для підтвердження наявності притулку для тварин надається сканкопія відповідного документу, передбаченого наказом Державного комітету ветеринарної
медицини України №439 від 15.10.2010 р.
7. Якщо у вимогах до надання послуг не вказані якісь дії чи заходи, які мають бути
здійснені відповідно до чинного законодавства, то виконавець повинен здійснити такі дії
та заходи керуючись вимогами чинного законодавства.
8. Орієнтовний перелік послуг та їх кількість
Орієнтовний перелік послуг та їх кількість
2.
№
п/п

Найменування послуги

Кількіс
ть,
тварин

1

Ветеринарні послуги щодо відлову,
стерилізації,вакцинації проти сказу,
кліпсування, чіпування та повернення
до ареалу безпритульних тварин

100

Ціна за
одиницю,
грн., без
ПДВ

Ціна за
одиницю,
грн., з ПДВ

2. Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з
урахуванням фактичних обсягів споживання у 2020 році та ринкових цін на даний
вид товару на момент оголошення закупівлі.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 199 000,00 грн (Сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00
копійок) з ПДВ.

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Ветеринарні послуги щодо відлову, стерилізації,
вакцинації, кліпсування, чіпування та повернення до ареалу перебування
безпритульних тварин на території Кремінської територіальної громади
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 85210000-3 — Розплідники домашніх тварин
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 199 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
199000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік
Перейти до оголошення про проведення закупівлі

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Вінок штучний
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 39290000-1 — Фурнітура різна
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 720 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
Місцевий бюджет
720 UAH
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Засіб для миття підлоги, засіб для миття
туалету, миючий засіб
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 180 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
180 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Швабра дерев"яна
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і
приладдя для закладів громадського харчування
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 100 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
100 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ДК 021:2015 71330000-0: Інженерні послуги різні (Послуги з технічної інвентаризації
багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів за
результатами інвентаризації)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-04-06-004681-b
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПОСЛУГ.
1.1. Вищевказані послуги надаються Учасником згідно вимог:
- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
- Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Про
затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого
майна» від 24.05.2001 №127 зі змінами;
- інших вимог законодавства, чинного на момент надання послуг, інших вимог
законодавства, чинного на момент надання послуг.
1.2. Послуги з технічної інвентаризації багатоквартирних житлових будинків складаються з
наступного:
1.2.1 Ознайомлення з наявною документацією на споруди та будівлі, визначення категорій
складності об’єкта та визначення обсягу інженерних послуг, які необхідно надати.
1.2.2. Технічна інвентаризація.
1.2.2.1. Технічна інвентаризація проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства,
основні етапи інвентаризації включають:
- вивчення документів, що стосуються інвентаризації;
- виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень;
1.2.2.2. За результатами проведеної інвентаризації із дотриманням вимог Інструкції про
порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом
Державного комітет будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 №127
зі змінами, Учасником складається технічний паспорт на об’єкт інвентаризації.
1.3. Послуги Учасник надає за місцем знаходження об’єктів.
1.4. Всі інструменти та прилади, що застосовуються під час обстеження будівель і споруд,
повинні бути повірені (калібровані, атестовані) у встановленому порядку. Застосування
інструментів та приладів за наявності несправності або із закінченим терміном технічного
обслуговування, перевірки працездатності (випробувань, огляду, повірки) або закінченням дії
дозвільних документів, забороняється.
1.5. Вартість послуг повинна включати усі податки, обов’язкові збори і платежі, а також вартість
підготовчих робіт, придбання обладнання та матеріалів, необхідних для виконання умов договору,
інших витрат Учасника пов’язаних із наданням послуг. Учасник в складі своєї пропозиції повинен
надати розрахунок ціни пропозиції: калькуляцію або кошторис вартості послуг з розроблення
технічної документації. Калькуляція вартості послуг з розроблення технічної документації надається
згідно з наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
21.11.2003 року № 198 «Про затвердження Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами
господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна»,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 року за № 188/8787, (із змінами).
1.6. Учасник несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки та
пожежної безпеки на території об’єктів Замовника під час надання послуг, про що надає листгарантію.
2. Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають технічній інвентаризації:
2.1. Послуги надаються у строки та за місцем розташування наступних об’єктів:
№
з/п
1.
2.
3.

Адреса об’єкту нерухомого майна
пров. Дружби, 4, м. Кремінна
пров. Піддубний, 3, м. Кремінна
вул. Шевченко, 12, м. Кремінна

Орієнтовнажитлов
а площа, кв.м
3349
1087
2999

Строк
надання послуг
Липень 2021р.
Жовтень 2021р.
Жовтень 2021р.

4.
пров. Дружби, 16, м. Кремінна
4394
Вересень 2021р.
5.
вул. Центральна, 8, м. Кремінна
7328
Серпень 2021р.
6.
вул. Банкова, 2, м. Кремінна
5965
Червень 2021р.
7.
вул. Титова, 12, м. Кремінна
4535
Вересень 2021р.
8.
вул. Побєди, 4, м. Кремінна
2914
Червень 2021р.
9.
вул. Центральна, 7, м. Кремінна
3566
Липень 2021р.
10. вул. Шевченко, 24, м. Кремінна
1489
Серпень 2021р.
11. вул. Шевченко, 26, м. Кремінна
2013
Вересень 2021р.
12. просп. Дружби, 18, м. Кремінна
405
Вересень 2021р.
2.2. Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків:
фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна,
двері, покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції водопровідноканалізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи, тощо.
2.3. Обов’язкові умови до технічних паспортів:
2.3.1. Виготовлена технічна документація має відповідати фактичним розмірам наявних
будівель та споруд.
2.3.2. На кожну будівлю складається окремий технічний паспорт. В технічному паспорті
зазначається найменування будівлі (споруди) та номер відповідно генерального плану та адреса
розташування будівлі (споруди) відповідно адреси міста.
2.3.3. Плани складаються (в тому числі з використанням ЕОТ) на щільному папері стандартом
420 х 297 або 210 х 297 в масштабі 1:100 або 1:200. На планах будівель (споруд) не залежно від
масштабу зображуються обладнання приміщень (санітарно-технічні і електротехнічні прилади
тощо).
2.3.4. В технічному паспорті обов’язково вказуються характеристики будівель (споруд):
2.3.4.1. Будівельний об’єм, м.куб. (в разі коли будівля опалюється - опалювальний об’єм, м. куб.).
2.3.4.2. Площа забудови, м.кв.
2.3.4.3. Загальна площа, м.кв.
2.3.4.4. Кількість поверхів.
2.3.4.5. В разі наявності визначення площі горища.
2.3.4.6. Визначення площі даху.
2.3.4.7. Технічна характеристика конструктивних елементів: матеріали фундаменту, стін,
перегородки, перекриття, підлога (з визначенням площі в експлікації), даху, вікна, двері, сходові
клітини, оздоблення внутрішнє та зовнішнє.
2.3.4.8. Експлікація приміщень: у експлікації приміщень (колонка примітки) визначення
матеріалу підлоги по приміщеннях.
2.4. Надані послуги приймаються Замовником в порядку виконання з виготовленими
документами та оформляються актами прийому-передачі послуг та документів, виготовлених в
результаті надання послуг. Виконавцем надаються такі документи:
- технічні паспорти на кожен об’єкт в паперовому форматі.
3. Вихідні дані, які будуть надаватись Учаснику-переможцю при виконанні Договору:
- план схема з експлікацією.
4. Порядок здачі-приймання:
Учасник зобов’язаний забезпечити отримання Замовником належним чином оформлених
документів останнього зразку (на дату прийняття послуг по Договору).

2. Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з
урахуванням потреби та затверджених кошторисних видатків.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 400 000,00 грн (Чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних
робіт на об"єкті: "Капітальний ремонт світлофорного об"єкту за адресою: Луганська
область місто Кремінна перехрестя вулиць Титова, Центральна та площа Красна"
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 7 339,95 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
7339.95 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічної інвентаризації
багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів за
результатами інвентаризації
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71330000-0 — Інженерні послуги різні
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 400 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
400000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Відкриті торги
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

Додаток №1
до оголошення про проведення спрощеної закупівлі
Вимоги до предмету закупівлі
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Чайковського,3 м. Кремінна Луганської
обл. (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
Об'єми робіт
№
п/п
1
1
2

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

Найменування робіт і витрат
2
СТЕЛЯ
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих
профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання
декоративним пластиком
Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним
пластиком
СТІНИ
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,
величина зерен 2 мм
Фарбування водоемульсiйними сумiшами стін,
пiдготовлених пiд фарбування
ПІДЛОГА
Розбирання дерев'яних плiнтусiв
Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
Розбирання лаг з дощок i брускiв
Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
Улаштування плiнтусiв пластикових
Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
Знiмання наличникiв
Знiмання дверних полотен
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен
Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли
(закладання дверного прорізу)
Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну
Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
Установлення замків дверних урiзних
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
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27 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
28 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
29 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
30 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
СТЕЛЯ
31 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
32 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
33 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
34 Знiмання шпалер простих та полiпшених
35 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
36 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
37 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
38 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
39 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
40 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
41 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
42 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
43 Розбирання лаг з дощок i брускiв
44 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
45 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги понад 10 м2
46 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею понад 10 м2
47 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття понад 10 м2
48 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2
49 Улаштування плiнтусiв пластикових
50 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
51 Знiмання наличникiв
52 Знiмання дверних полотен
53 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
54 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
55 Установлення замків дверних урiзних
вікна
56 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
57 Знiмання засклених вiконних рам
58 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
59 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
60 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
61 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
62 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
63 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
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дiаметром до 25 мм
64 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
65 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
66 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
67 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
68 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
69 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
70 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
71 Знiмання шпалер простих та полiпшених
72 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
73 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
74 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
75 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
76 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
77 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
78 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
79 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
80 Розбирання лаг з дощок i брускiв
81 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
82 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
83 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
84 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
85 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
86 Улаштування плiнтусiв пластикових
87 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
88 Знiмання наличникiв
89 Знiмання дверних полотен
90 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
91 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
92 Установлення замків дверних урiзних
вікна
93 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
94 Знiмання засклених вiконних рам
95 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
96 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
97 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
98 Установлення віконних зливів
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ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
99 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
100 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
101 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
102 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
103 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
104 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
105 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
106 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
107 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
108 Знiмання шпалер простих та полiпшених
109 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
110 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
111 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
112 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
113 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
114 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
115 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
116 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
117 Розбирання лаг з дощок i брускiв
118 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
119 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
120 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
121 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
122 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
123 Улаштування плiнтусiв пластикових
124 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
125 Знiмання наличникiв
126 Знiмання дверних полотен
127 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
128 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
129 Установлення замків дверних урiзних
вікна
130 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
131 Знiмання засклених вiконних рам
132 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
133 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
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134 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
135 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
136 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
137 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
138 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
139 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
140 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
141 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
142 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
143 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих
профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання
декоративним пластиком
144 Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним
пластиком
СТІНИ
145 Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
146 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
147 Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi
будiвлi цементно-вапняним розчином при товщинi
накидi до 10 мм
148 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
ПІДЛОГА
149 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
150 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
151 Розбирання лаг з дощок i брускiв
152 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
153 Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, пiдсипання піску
154 Улаштування пiдстильного шару бетонного
155 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
156 Улаштування плiнтусiв пластикових
157 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
Двері
158 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
159 Установлення замків дверних урiзних
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ
160 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
25 мм
161 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром
20 мм
162 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм
163 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
164 Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням
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165 Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним
бачком
166 Установлення сушарок для рук
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
167 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
168 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
169 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
170 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
171 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
172 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
173 Свердлення отворiв в цегляних стiнах, товщина стiн 0,5
цеглини, дiаметр отвору до 20 мм
174 На кожнi 0,5 цеглини товщини стiни додавати
175 На кожнi 10 мм дiаметру отворiв понад 20 мм додавати
176 Установлення вентиляторiв у квартирах [витяжка]
СТЕЛЯ
177 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
178 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих
профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання
декоративним пластиком
179 Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним
пластиком
СТІНИ
180 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
181 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
182 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
183 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
184 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
185 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
186 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
ПІДЛОГА
187 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
188 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
189 Розбирання лаг з дощок i брускiв
190 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
191 Змiна рiвня пiдлоги у будiвлi, пiдсипання піску
192 Улаштування пiдстильного шару бетонного
193 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
194 Улаштування плiнтусiв пластикових
195 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
Двері
196 Знiмання наличникiв
197 Знiмання дверних полотен
198 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
199 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
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200 Установлення замків дверних урiзних
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233

234

вікна
Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
Знiмання засклених вiконних рам
Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
Установлення пластикових пiдвiконних дошок
Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
СТЕЛЯ
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
Розбирання дерев'яних плiнтусiв
Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
Розбирання лаг з дощок i брускiв
Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
Улаштування плiнтусiв пластикових
Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
Установлення замків дверних урiзних
вікна
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235 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
236 Знiмання засклених вiконних рам
237 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
238 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
239 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
240 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
241 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
242 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
243 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
244 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
245 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
246 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
247 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
248 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
249 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
250 Знiмання шпалер простих та полiпшених
251 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
252 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
253 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
254 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
255 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
256 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
257 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
258 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
259 Розбирання лаг з дощок i брускiв
260 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
261 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
262 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
263 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
264 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
265 Улаштування плiнтусiв пластикових
266 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
267 Знiмання наличникiв
268 Знiмання дверних полотен
269 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
270 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
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271 Установлення замків дверних урiзних
вікна
272 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
273 Знiмання засклених вiконних рам
274 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
275 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
276 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
277 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
278 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
279 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
280 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
281 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
282 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
283 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
284 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
285 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
286 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
287 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
288 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
289 Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20
мм
290 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
291 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній
поверхні (з урахуванням укосів)
292 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
293 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПІДЛОГА
294 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
295 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
296 Розбирання лаг з дощок i брускiв
297 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
298 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
299 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
300 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
301 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
10 м2
302 Улаштування плiнтусiв пластикових
303 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
304 Знiмання наличникiв
305 Знiмання дверних полотен
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306 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
307 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
308 Установлення замків дверних урiзних
вікна
309 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
310 Знiмання засклених вiконних рам
311 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
312 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
313 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
314 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
315 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
316 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
317 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
318 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
319 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
320 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
321 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
322 Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих
профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання
декоративним пластиком
323 Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним
пластиком
СТІНИ
324 Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
325 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
326 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
327 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з
гіпсокартону
328 Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з наповнювачем,
величина зерен 2 мм
329 Фарбування водоемульсiйними сумiшами стін,
пiдготовлених пiд фарбування
ПІДЛОГА
330 Розбирання дерев'яних плiнтусiв
331 Розбирання дощатих покриттiв пiдлог
332 Розбирання лаг з дощок i брускiв
333 Розбирання цегляних стовпчикiв пiд лаги
334 Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брускiв
площею покриття пiдлоги до 10 м2
335 Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм
площею до 10 м2
336 Улаштування покриття iз деревностружкових плит
площею покриття до 10 м2
337 Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до
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338 Улаштування плiнтусiв пластикових
339 Улаштування порожка алюмінієвого на шурупах
ПРОРІЗИ
двері
340 Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну
341 Знiмання дверних полотен
342 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
343 Установлення металевих дверних коробок iз
навiшуванням дверних полотен
344 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
345 Установлення замків дверних урiзних
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
346 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
347 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
348 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
349 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
350 Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання
351 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
СТЕЛЯ
352 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
353 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
354 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
355 Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
356 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
357 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
358 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з
гіпсокартону
359 Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi
будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
360 Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по оштукатуреній
поверхні
361 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
362 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПРОРІЗИ
двері
363 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
364 Установлення замків дверних урiзних
вікна
365 Пробивання прорiзiв у цегляних стiнах вручну
366 Виготовлення металевої перемички
367 Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т
368 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
369 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
370 Установлення віконних зливів
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ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
371 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
372 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
373 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
374 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
375 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
376 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
СТЕЛЯ
377 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
378 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
379 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
380 Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях
381 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
382 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
383 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з
гіпсокартону
384 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
385 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази
ПРОРІЗИ
двері
386 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
387 Установлення замків дверних урiзних
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
388 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
389 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
390 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
391 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
392 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
393 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi
СТЕЛЯ
394 Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим
розчином
395 Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
396 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
СТІНИ
397 Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,
перхлорвiнiлової фарби
398 Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм
399 Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка стін по поверхні з
гіпсокартону
400 Суцільне шпаклювання внутрішніх укосів шпаклівками
KNAUF за два рази, шпаклівка укосів по оштукатуреній
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поверхні
401 Обклеювання шпалерами тисненими та щiльними
402 Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами стiн по шпалерах за 2 рази (включаючи укоси)
ПРОРІЗИ
двері
403 Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9
404 Установлення замків дверних урiзних
вікна
405 Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях
406 Знiмання засклених вiконних рам
407 Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах
408 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
409 Установлення пластикових пiдвiконних дошок
410 Установлення віконних зливів
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ
411 Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах
412 Монтаж полiетиленових труб для електропроводки
дiаметром до 25 мм
413 Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в
труби
414 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних
415 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4 шт
416 Установлення блокiв з кiлькiстю установлюваних
апаратiв [вимикачiв i штепсельних розеток] до 4
417 Установлення електролiчильникiв побутових трифазових
418 Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою
до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi
419 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi
або колонi, струм до 25 А
420 Навантаження смiття вручну
421 Перевезення сміття до 5 км
ЗОВНІШНІ РОБОТИ
1 Улаштування пiдстильного шару бетонного
2 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2
3 Облицювання стiн фасадiв будiвель керамiчною
плиткою на цементному розчинi по бетоннiй і цегляній
поверхнi
4 Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші
5 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
6 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг
7 Виготовлення металевих конструкцiй навісів
8 Монтаж опорних конструкцiй етажеркового типу
9 ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021
10 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115
11 Улаштування покриття з металочерепиці
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12 Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм
13 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стiнах
14 Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стiнах
житлових і громадських будівель
водовідвід
15 Навеска желобов из готовых элементов
16 Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см
17 Розбирання покриттiв покрiвлi з хвилястих
азбестоцементних листiв
18 Розбирання лат [решетування] з брускiв з прозорами
19 Укрiплення кроквяних нiг розшиванням дошками з двох
бокiв
20 Замiна кроквяних нiг iз брусiв
21 Улаштування лат [решетування] суцiльних iз дощок
22 Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо без
промазування кромок
23 Улаштування покриття з листової сталi тiльки скатiв
ОПАЛЕННЯ
1 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг
2 Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих дiаметром 25 мм
3 Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих дiаметром 40 мм
4 Демонтаж трубопроводів опалення з труб сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих дiаметром 20 мм
5 Вiд'єднання вiд трубопроводiв опалювальних котлiв
6 Установлення опалювальних радiаторiв сталевих
7 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 20 мм
8 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 25 мм
9 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 32 мм
10 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 40 мм
11 Установлення котлiв опалювальних водогрійних електричних,
теплопродуктивнiсть до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год.]
12 Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах
систем опалення дiаметром 40 мм
13 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних діаметром 25 мм
14 Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах
систем опалення дiаметром 25 мм
Електричне підключення
15 Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах
16 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний,
що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм
до 25 А
17 Шини заземлення електричних установок
18 Електрод для мiсцевого заземлення з труби діаметром 38 мм
септик
1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група ґрунту 2
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Улаштування бетонної пiдготовки
Улаштування колодязiв круглих каналiзацiйних
дiаметром 1,5 м iз збiрного залiзобетону в сухих грунтах
4 Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,
група ґрунту 1
Випуск
5 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група ґрунту 2
6 Пробивання отворiв глибиною 100 мм, перерiзом
150х150 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та
пiдлогах
7 На кожнi 10 мм змiни глибини отворiв перерiзом
150х150 мм в залiзобетонних та бетонних стiнах та
пiдлогах додавати або виключати
8 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 100 мм
траса
9 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами мiсткiстю ковша 0,5 м3 у вiдвал, група
ґрунту 2
10 Укладання труб полiетиленових дiаметром 125 мм
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Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 незначні наслідки.
1. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати, з урахуванням усіх своїх
витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До кошторисного
розрахунку ціни входять усі види робіт та матеріалів, які повинні повністю відповідати
кошторисній документації Замовника. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не
сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у
загальній ціні його пропозиції.
Обладнання, необхідне для виконання робіт закуповує виконавець робіт.
Рівень середньомісячної заробітньої плати робітників в режимі повної занятості ( при
середньомісячній нормі робочого часу 166,83 люд./год. та розряді робіт 3,8) , не повинен
перевищувати 9954,78 грн .
На об’єкт розроблено робочий проєкт.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів,
ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких
передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
До ціни пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням цієї
пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю.
Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не
відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни пропозицію торгів чи визнання торгів такими,
що не відбулись).
Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію.
Забезпечення проектною документацією здійснює Замовник. Кожен учасник може
ознайомитись з проектною документацією за адресою: Україна, Луганська область, місто
Кремінна, проспект Дружби, 13, каб.№ 10, тел. (06454) 3-10-30.
2. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись
передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в
тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», Закону України «Про відходи», про що учасник в складі пропозиції
надає гарантійний лист.

3.Учасник зобов’язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з
території Об’єкту протягом 1 (одного) дня.
4. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнаня
необхідного для виконання робіт.
5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а
також іншого Майна, яке знаходиться на території виконання робіт (Об’єкті).
Термін виконання робіт - початковий термін виконання робіт визначатиметься у відповідності
до дати укладення договору про закупівлю за результатами проведення даної спрощеної закупівлі
та до 31.08.2021 року.
Гарантійний термін експлуатації - гарантійний термін експлуатації зданого об’єкта протягом 3-х
років. Підрядник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об’єкта
впродовж гарантійного терміну експлуатації.

У разі відсутності документів Учасник повинен надати лист-пояснення з зазначенням
підстави неподання документа з посиланням на законодавчі акти.

Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Чайковського,3 м.Кремінна Луганської
обл. (ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-04-06-007396-a

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: зазначені в Додатку 1.

2. Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена відповідно
до проєктно-кошторисної документації.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 1 194 615,00 грн. (Один мільйон сто дев’яносто чотири
тисячі шістсот п'ятнадцять гривень 00 копійок) з ПДВ.

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт будівлі за адресою:
вул.Чайковського,3 м.Кремінна Луганської обл.
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 1 194 615 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
1194615 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Оливи моторні
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 09210000-4 — Мастильні засоби
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 390 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
390 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Втулка маятника, упор багажника
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 34330000-9 — Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів
та легкових автомобілів
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 850 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
850 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічного обслуговування та
ремонту автомобіля
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 50110000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 1 500 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
1500 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Очисник гальмів, смазка для суппортів
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 299 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
299 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Диск гальмівний, ремінь ГУРа, ступиця
передня, колодки нгальмівні
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 34320000-6 — Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 4 275 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
4275 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Фільтр повітряний, фільтр паливний, фільтр
насоса палива
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 42910000-8 — Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 420 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
420 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Проведення експертизи кошторисної частини
проєктної документації проєкту будівництва об"єкту: "Капітальний ремонт будівлі
за адресою: вул.Чайковського, 3 м.Кремінна Луганської обл."
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71310000-4 — Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 3 515,79 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
3515.79 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка документації робочого проекту по
об"єкту: Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Чайковського, 3 м.Кремінна
Луганської обл.
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 10 336,84 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
10336.84 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з друкування (розміщення) оголошень
в районній газеті
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 79810000-5 — Друкарські послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 20 000 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
20000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель Додаткові кошти, затверджені рішенням шостої сесії
міської ради від 26.03.2021р.

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Книга «Боевое прошлое Кременщины»
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 22110000-4 — Друковані книги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 20 000 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
20000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Знаки поштової оплати
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 22410000-7 — Марки
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 18 300 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
18300 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Поховальні послуги
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 98370000-7 — Поховальні та супутні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 4 900 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
4900 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Журнал реєстрації, книга канцелярська
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 22810000-1 — Паперові чи картонні реєстраційні журнали
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 235 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
235 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Е-журнал Головбух Бюджет
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 22210000-5 — Газети
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 3 988 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
3988 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021
11. Примітки: Вид закупівлі: договір про закупівлю, укладений без використання
електронної системи закупівель

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Знаки поштової оплати
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 22410000-7 — Марки
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 18 300 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
18300 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

РМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Гель для душа, гель для гоління, піна для
гоління
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 33710000-0 — Парфуми, засоби гігієни та презервативи
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 1 740 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
1740 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Позачергова технічна перевірка правильності
роботи 1-ф електролічильника
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 833,83 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
833.83 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ДК 021:2015 -30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)
(Персональний комп’ютер)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-04-15-001240-b
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням потреб
Замовника та вимог чинного законодавства України.
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням потреб
Замовника та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 195 000,00 грн (Сто дев’яносто п’ять тисяч гривень 00
коп.)

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Персональний комп"ютер
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3110 — Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 195 000 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис
Сума
195000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Роботи з благоустрою території по
пров.бульварний, 1А (Послуги з озеленення)
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 77310000-6 — Послуги з озеленення територій та утримання зелених
насаджень
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 6 400,60 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
6400.6 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Членські внески на 2021 рік
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 98130000-3 — Послуги різних членських організацій
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2800 — Інші поточні видатки
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 22 558 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
22558 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Поточний ремонт службових приміщень 2
поверху будівлі міської ради за адресою: просп.Дружби, 13 м.Кремінна Луганської
обл. (ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 286 519 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
286519 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Відкриті торги
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

Поточний ремонт службових приміщень 2 поверху будівлі міської ради за адресою:
просп.Дружби, 13 м.Кремінна Луганської обл. (ДК 021:2015: 45450000-6: Інші завершальні
будівельні роботи)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-04-26-004783-c
1.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням потреб
Замовника та вимог чинного законодавства України.
2.

Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена відповідно до
проєктно-кошторисної документації «Поточний ремонт службових приміщень 2 поверху
будівлі міської ради за адресою: просп.Дружби, 13 м.Кремінна Луганської обл.».

Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 286 519,00 грн (Двісті вісімдесят шість тисяч п’ятсот
дев’ятнадцять гривень 00 коп.), з ПДВ.

ДК 021:2015 71330000-0: Інженерні послуги різні (Послуги з технічної інвентаризації
багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів за
результатами інвентаризації)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-04-06-004681-b
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням
потреб Замовника та вимог чинного законодавства України.
2. Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з
урахуванням потреби та затверджених кошторисних видатків.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 400 000,00 грн (Чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

ОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з технічної інвентаризації
багатоквартирних житлових будинків та виготовлення технічних паспортів за
результатами інвентаризації
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71330000-0 — Інженерні послуги різні
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 400 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
400000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Відкриті торги
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

ДК 021:2015: 85210000-3 – Розплідники домашніх тварин (Ветеринарні послуги щодо
відлову, стерилізації, вакцинації, кліпсування, чіпування та повернення до ареалу
перебування безпритульних тварин на території Кремінської територіальної
громади)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором UA-2021-03-19-000317-b

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Послуги мають відповідати вимогам законів України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» № 400-ХІІ від 24.02.1994, «Про захист тварин від
жорстокого поводження» № 3447-ІV від 21.02.2006, «Про ветеринарну медицину» №
2775-ІІІ від 15.11.2001, «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 06.09.2005,
«Про захист населення від інфекційних хвороб» №1645-ІІІ від 06.04.2000р.,
Організаційно-методичним рекомендаціям та санітарним правилам МОЗ України та
нормативним актам Держпродспоживслужби України, а також іншим актам законодавства
України та міжнародних актів, згода на обов’язковість яких дана Україною. Послуги
мають відповідати умовам надання таких послуг та умовам поводження з тваринами,
затвердженим чинним законодавством України.
Відлов безпритульних (бродячих) тварин віком більше 3 місяців та їх транспортування
до ветеринарного закладу або комплексу (пересувного комплексу) Виконавця,
здійснюється бригадою відлову тварин Виконавця за замовленням Замовника (письмовим
або усним, переданим телефонним зв’язком). Відлов тварин проводиться за участю
представника Замовника, який з метою підвищення ефективності надання послуг
(збільшення кількості виловлених тварин за один виїзд бригади відлову) повинен всіляко
сприяти працівникам Виконавця та контролювати якість наданих послуг і кількість
виловлених тварин.
1. Перед початком надання послуг Виконавець погоджує з Замовником форму, зміст і
оформлення журналу обліку тварин, що надійшли на стерилізацію та вакцінацію.
2. Ветеринарна обробка та стерилізація виловлених тварин здійснюється працівниками
Виконавця на території ветеринарного закладу або комплексу (пересувного ветеринарного
комплексу) Виконавця відповідно до норм чинного законодавства України на території
Кремінської територіальної громади. Стерилізація здійснюється Виконавцем з
застосуванням анастезії.
3. Після вакцинації та стерилізації тварини, обов’язково ідентифікувати тварину
номерною біркою на вусі та вживленням чіпу для безконтактної ідентифікації.
4. Виконавець повинен проводити тимчасове післяопераційне утримання тварин з
урахуванням годування, пиття та догляду за тваринами відповідно до норм чинного
законодавства (знеболення за необхідності та обробка післяопераційних швів);
5. Виконавець повинен провести утилізацію медичних відходів відповідно до норм
чинного законодавства.
6. Передача Виконавцем простерилізованих та вакцинованих тварин Замовнику,
здійснюється після засвідчення підписом, даних осіб, у журналі обліку тварин, що
надійшли на стерилізацію та вакцинацію. Безпритульні (бродячі) тварини після
ветеринарної обробки та стерелізіції повертаються на місце вилову або розміщуються в
притулку (агресивна поведінка, небезпечна для людей хвороба, тощо), який відповідає

ветеринарно-санітарним нормам та знаходиться під контролем державної ветеринарної
медицини, має приміщення притулку для постійного утримання тварин, ліцензію на
ветеринарну практику. Для підтвердження наявності притулку для тварин надається сканкопія відповідного документу, передбаченого наказом Державного комітету ветеринарної
медицини України №439 від 15.10.2010 р.
7. Якщо у вимогах до надання послуг не вказані якісь дії чи заходи, які мають бути
здійснені відповідно до чинного законодавства, то виконавець повинен здійснити такі дії
та заходи керуючись вимогами чинного законодавства.
8. Орієнтовний перелік послуг та їх кількість
Орієнтовний перелік послуг та їх кількість
2.
№
п/п

Найменування послуги

Кількіс
ть,
тварин

1

Ветеринарні послуги щодо відлову,
стерилізації,вакцинації проти сказу,
кліпсування, чіпування та повернення
до ареалу безпритульних тварин

100

Ціна за
одиницю,
грн., без
ПДВ

Ціна за
одиницю,
грн., з ПДВ

2. Розмір
бюджетного
призначення,
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі. Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з
урахуванням фактичних обсягів споживання у 2020 році та ринкових цін на даний
вид товару на момент оголошення закупівлі.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 199 000,00 грн (Сто дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00
копійок) з ПДВ.

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Ветеринарні послуги щодо відлову, стерилізації,
вакцинації, кліпсування, чіпування та повернення до ареалу перебування
безпритульних тварин на території Кремінської територіальної громади
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 85210000-3 — Розплідники домашніх тварин
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 199 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
199000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень, 2021

Розробка робочого проєкту на об’єкт: «Капітальний ремонт адміністративної будівлі
Кремінської міської ради за адресою: Луганська область, м.Кремінна, провулок
Бульварний, 4» (ДК021-2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування)

Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-2021-05-07-005312-b
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням потреб
Замовника та вимог чинного законодавства України.
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням потреб
Замовника.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 110 000,00 грн (Сто десять тисяч гривень 00 коп.)

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Розробка робочого проєкту на об’єкт:
«Капітальний ремонт адміністративної будівлі Кремінської міської ради за адресою:
Луганська область, м.Кремінна, провулок Бульварний, 4»
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 110 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
110000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з організації святкувань 1,9 травня
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 79950000-8 — Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 8 470,42 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис
Сума
8470.42 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Оливи промивочні, оливи моторні
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 09210000-4 — Мастильні засоби
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 1 355 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
1355 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Фільтр оливний
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 42910000-8 — Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 190 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
190 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Чашка з логотипом
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 39220000-0 — Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і
приладдя для закладів громадського харчування
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2210 — Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 7 000 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
7000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ДК 021-2015: 79810000-5 — Друкарські послуги
(Послуги з друкування (розміщення) оголошень в газеті)
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: UA-P-2021-05-14-009283-c
1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням потреб
Замовника та вимог чинного законодавства України.
2. Розмір бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.
Закупівля проводиться на очікувану вартість, яка визначена з урахуванням потреб
Замовника та ринкових цін на даний вид товару на момент оголошення закупівлі.
Розмір
бюджетного
призначення
та/або
очікувана
вартість
предмета
закупівлі: місцевий бюджет, 190 000,00 грн (Сто дев’яносто тисяч гривень 00 коп.)

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з друкування (розміщення) оголошень
в газеті
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 79810000-5 — Друкарські послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 190 000 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
190000 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Спрощена/Допорогова закупівля
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021
11. Примітки: Додаткові кошти, затверджені рішенням сьомої сесії міської ради від
06.05.2021р. №07/27

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт водопровідної мережі по
пров. Костянтина Запорожця м.Кремінна Луганської обл.
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 4 310,40 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
Місцевий бюджет
4310.40 4310.4 UAH
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт водопровідної мережі по
пров.Толстого м.Кремінна Луганської обл.
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 36 495,60 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
36495.6 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних
робіт на об’єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по пров.Толстого
м.Кремінна Луганської обл.»
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 452,63 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
452.63 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних
робіт на об’єкті «Капітальний ремонт водопровідної мережі по пров. Костянтина
Запорожця м.Кремінна Луганської обл.»
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 54,74 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
54.74 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Щозмінний перед рейсовий медичний огляд
водіїв транспортних засобів
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 85110000-3 — Послуги лікувальних закладів та супутні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних)
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 756,30 UAH
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума
756.3 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021
11. Примітки: додаткові кошти

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2021 рік

Інформація про замовника
1. Найменування: Кремінська міська рада
2. Код згідно з ЄДРПОУ: #21757011
3. Місцезнаходження: Україна, Луганська область, місто Кремінна, 92905, проспект
Дружби, 13
4. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний
орган

Інформація про предмет закупівлі
5. Конкретна назва предмета закупівлі: Технічний нагляд за виконанням будівельних
робіт на об"єкті: "Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул.Чайковського,3
м.Кремінна Луганської обл."
6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:
ДК021-2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
7. Код згідно з КЕКВ:
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 13 190,53 UAH
Сума
Джерело фінансування закупівлі Опис
13190.53 UAH
Місцевий бюджет
9. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи
10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: травень, 2021

