
Додаток 

до річного плану закупівель на 2020 рік 

1. Найменування замовника*. Ужгородська районна державна адміністрація 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053849 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Роботи з розробки проектної документації 

(робочого проекту): Капітальний ремонт щодо відновлення водовипуску в 

лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на каналі „Хатріц”, екологічне 

покращення та захист від підтоплення на території Великодобронської сільської 

ради Ужгородського району. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).71240000-2 

- Архітектурні, інженерні та планувальні послуги. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 3122 - Капітальнебудівництво 

(придбання) інших об’єктів. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 32958,00 грн. (Тридцять дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Звіт про укладений договір 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2020 року. 

9. Примітки. 

Додаток 

до річного плану закупівель на 2020 рік 

1. Найменування замовника*. Ужгородська районна державна адміністрація 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053849 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Роботи з розробки проектної документації 

(робочого проекту): Капітальний ремонт щодо відновлення функціонування 

водоскидної споруди Андріївського водосховища для захисту сільськогосподарських 

угідь та населення від підтоплення на території Ірлявської сільської ради 

Ужгородського району. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).71240000-2 

- Архітектурні, інженерні та планувальні послуги. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 3122 – Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 52740,00 грн. (П᾽ятдесят дві тисячі сімсот сорок грн. 00 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Звіт про укладений договір 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2020 року. 

9. Примітки. 

Додаток 

до річного плану закупівель на 2020 рік 

1. Найменування замовника*. Ужгородська районна державна адміністрація 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053849 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Роботи з проведення експертизи проекту 

будівництва: Капітальний ремонт щодо відновлення функціонування водоскидної 

споруди Андріївського водосховища для захисту сільськогосподарських угідь та 

населення від підтоплення на території Ірлявської сільської ради Ужгородського 

району. 
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).71310000-4 

- Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 3122 – Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 6619,80 грн. (Шість тисяч шістсот дев’ятнадцять грн. 80 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Без застосування електронної системи. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2020 року. 

9. Примітки. 
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Додаток 

до річного плану закупівель на 2020 рік 

1. Найменування замовника*. Ужгородська районна державна адміністрація 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04053849 

3. Конкретна назва предмета закупівлі. Роботи з проведення експертизи проекту 

будівництва: Капітальний ремонт щодо відновлення водовипуску в лівобережній 

дамбі каналу „Високобережний” на каналі „Хатріц”, екологічне покращення та 

захист від підтоплення на території Великодобронської сільської ради 

Ужгородського району. 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності).71310000-4 

- Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва. 

5. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів). 3122 – Капітальне будівництво 

(придбання) інших об’єктів. 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 5751.24 грн. (П’ять тисяч сімсот п’ятдесят одна грн. 24 коп.) 

7. Процедура закупівлі. Без застосування електронної системи. 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі. Березень 2020 року. 

9. Примітки. 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11

