
 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  

(код ЄДРПОУ 37485417) 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)  

 
Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтов-

ний 

початок 

проведен-

ня 

процедури 

закупівлі 

При-

мітки 

1  2  3 4 5  6 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води, код згідно ДК 016:2010: 35.30.1 (централізоване 

опалення та постачання гарячої води) (35.30.12-00.00 

-  постачання пари та гарячої води трубопроводами)  

2271 1106994,80  однин мільйон сто 

шість тисяч дев’ятсот  

дев’яносто чотири гривні 80 

коп.: 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

Серпень-

жовтень  

2015 року 

 

Лот № 1 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Реріха, м. Київ, 

вул. Єреванська,12 . 

 Лот № 1 – 59416,77 грн. п’ятдесят 

дев’ять тисяч чотириста 

шістнадцять гривень 77 коп. 

   

Лот № 2 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Чапаєва, м. Київ, 

пр. Повітрофлотський, 12. 

 Лот № 2 - 32252,77 грн. тридцять 

дві тисячі двісті п’ятдесят дві 

гривні 77 коп. 

   

Лот № 3 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для Дитячої музичної школи  № 15, 

м. Київ, вул. А.Головка, 25.  

 Лот № 3 - 118033,38 грн. сто 

вісімнадцять тисяч тридцять три 

гривні 38 коп. 

   

Лот № 4 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Довженка, м. Київ, 

вул. Західна, 11.  

 Лот № 4 - 37755,93 грн. тридцять 

сім тисяч сімсот п’ятдесят п’ять 

гривень 93 коп.  
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Лот № 5 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Лермонтова, м. Київ, 

вул. Героїв Севастополя, 22. 

 Лот № 5 - 220421,64 грн. двісті 

двадцять  тисяч чотириста 

двадцять одна гривня 64 коп. 

   

Лот № 6 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки № 13, м. Київ, пр. 

Відрадний, 14/45.  

 Лот № 6 - 30682,04 грн. тридцять 

тисяч шістсот вісімдесят дві 

гривні 04 коп.  

   

Лот № 7 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки  ім. Вершигори, м. Київ,   

б-р І.Лепсе,34.  

 Лот № 7 - 44002,53 грн. сорок 

чотири тисячі дві гривні 53 коп.  

 

   

Лот № 8 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Гончара, м. Київ, 

вул. Шепелєва, 13.  

 Лот № 8 – 51305,28 грн. п’ятдесят 

одна тисяча триста п’ять гривень 

28 коп.  

   

Лот № 9 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки  № 11 для дорослих, 

м. Київ, вул. Тупікова, 21.  

 Лот № 9 - 17874,45 грн. 

сімнадцять тисяч вісімсот 

сімдесят чотири гривні 45 коп.  

   

Лот №10 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки № 15,  м. Київ, 

вул. Виборзька, 36.  

 Лот №10 - 51265,30 грн. п’ятдесят 

одна тисяча двісті шістдесят п’ять 

гривень 30 коп.  

   

Лот № 11- пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Багряного, м. Київ, 

вул. Донецька, 57а. 

 Лот № 11 - 53998,64 грн. 

п’ятдесят три тисячі дев’ятсот 

дев’яносто вісім гривень 64 коп.   

   

Лот № 12 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Бажана, м. Київ, пр. 

Червонозоряний, 37.  

 Лот № 12 - 27525,79 грн. двадцять 

сім тисяч п’ятсот двадцять п’ять 

гривень 79 коп.  

   

Лот № 13 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для бібліотеки ім. Пироговського, м. Київ, 

вул. Кривоноса, 19.  

 

 Лот № 13 – 25983,48 грн. двадцять 

п’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят 

три гривні 48 коп.  
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Лот № 14 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для Дитячої музичної школи № 33, 

м. Київ, вул. Мішина, 25.  

 Лот № 14 - 134972,06  грн. сто 

тридцять чотири тисячі дев’ятсот 

сімдесят дві гривні 06 коп. 

   

Лот № 15 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для Дитячої музичної школи № 7, м. Київ, 

б-р Чоколівський, 25. 

 Лот № 15 - 143850,06 грн. сто 

сорок три тисячі вісімсот 

п’ятдесят гривень 06 коп.  

   

Лот № 16 - пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води (централізоване опалення та постачання 

гарячої води) для Дитячої художньої школи № 1, 

м. Київ, вул. Червонопартизанська, 25. 

 Лот № 16 - 57654,68  грн. 

п’ятдесят сім тисяч шістсот 

п’ятдесят чотири гривні 68 коп.  

 

   

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.08.2015  № 12. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________     Т.М.Козубенко  
                                                                                               (підпис)                     (ініціали та прізвище)    
                                                       М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів  ____________________     Н.М.Косяченко  
                                                                                               (підпис)                 (ініціали та прізвище)     


