
ЗАТВЕРДЖЕНО

Зміни д о  річного плану 
закупівель на 2014 рік

Наказ Міністерства 

економіки України

26.07.2010 №>922

Красноградського комбінату комунальних підприємтв, 03358630
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів)

Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета 

закупівель
Процедура
закугіівл?

Орієнтовний 
початок проведення 

процедури 
закупівлі

Підрозділі и ) особа(и). яких 
планується залучити до 

підготовки документації 
конкурсних торгів ( запиту 

цінових пропозицій, 
кваліфікаційної

. ЛІ І

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

ДСТУБ.Д. 1.1-1:2013 - 
Поточний ремонт вул. 
Короленко

2610

Субвенції з Державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у 

населених пунктах, що 
виділяються з обласного бюджету

133200,00 грн.(сто 
тридцять три тисячі 

двісті грн.
00 коп.), в тому числі 
ПДВ - 22200,00 грн. 
(двадцять дві тисячі 
двісті грн. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Серпень 2014 
року

Краснорадський 
комбінат комунальних 

підприємств 
голова комітету з 

конкурсних торгів 
Репін М. М. 

секретар комітету з 
конкурсних торгів 

Маслова Т. В.

Г оловний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів - 
Красноградсь 

ка міська 
рада

ДСТУБ.Д. 1.1-1:2013 - 
Поточний ремонт вул.
19 Вересня 

^ —

2610

Субвенції з Державного бюджету 
місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і 
доріг комунальної власності у 

населених пунктах, що 
виділяються з обласного бюджету

135000,00 грн.(сто 
тридцять п'ять тисяч 
грн. 00 коп.), в тому 

числі ПДВ - 22500,00 
грн. (двадцять дві тисячі 

двісті грн. 00 коп.)

Запит
цінових

пропозицій

Серпень 2014 
року

Краснорадський 
комбінат комунальних 

підприємств 
голова комітету з 

конкурсних торгів 
Репін М. М. 

секретар комітету з 
конкурсних торгів 

Маслова Т. В.

Г оловний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів - 
Красноградсь 

ка міська 
рада

/  від 18.08.2014 о,, протокол № 2 

Голова ком ітеж з конкурсних торі Релін ivi. М.
' \  0 . і3 5 8 8 3 0  / £ ' / £  «прізвище, ініціали)

тар-кОмітету з конкурсних то Маслова T. В.


