
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік зі змінами 

Комунальна корпорація «Київавтодор»,  код ЄДРПОУ 03359026 
 

 
 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

 

 
 

Примітки 

 
 

1. код за ДК 016:2010 -  19.20.2 «Паливо 
рідинне та газ; оливи мастильні», ДК 

021:2015 – 09100000-0  «Паливо»  
(бензин А-92, бензин А-95, дизельне 

паливо (за талонами) 
(бензин А-92, бензин А-95, дизельне 

паливо (наливом)   
(6 ЛОТІВ) 

 
Внесено зміни 

 
 
 
 

2610 

 
 

61 803 840,88 грн. з 
ПДВ (шістдесят один 
мільйон вісімсот три 
тисячі вісімсот сорок 
гривень 88 копійки) 

 

Відкриті 
торги 

 

Квітень 

Відповідно до 
розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 
22.04.2015р.  № 393  «Про 
визначення комунальної 

корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником для 

організації та проведення 
процедур  закупівель пально-

мастильних матеріалів, 
протиожеледних та 

будівельних матеріалів  для 
ремонту та будівництва доріг  

за рамковими угодами» 
ЛОТ№1 ─  7 489 260,00 грн. з ПДВ 

(сім мільйонів 
чотириста вісімдесят 
дев’ять  тисяч двісті 
шістдесят гривень, 00 

копійок) 
 

─ ─ ─ 

ЛОТ№2 ─ 37 600 722,88 грн. з 
ПДВ (тридцять сім 
мільйонів шістсот  

тисяч сімсот двадцять 
дві  гривні 88 копійки) 
 

─ ─ ─ 
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ЛОТ№3 ─ 3 551 768,50 грн. з ПДВ 

(три мільйони п’ятсот 
п’ятдесят одна тисяча 
сімсот шістдесят вісім 

гривень 50 копійок) 

─ ─ ─ 

ЛОТ№4 ─ 1 102 500,00 грн. з ПДВ 
(один мільйон сто дві 

тисячі п’ятсот гривень 
00 копійок) 

─ ─ ─ 

ЛОТ№5 ─ 2 872 481,50 грн. з ПДВ 
(два мільйони вісімсот 

сімдесят дві  тисячі 
чотириста вісімдесят 

одна гривня, 50 копійок) 

─ ─ ─ 

ЛОТ№6 ─ 9 187 108,00 грн. з ПДВ 
(дев’ять мільйонів сто 
вісімдесят сім тисяч 
сто вісім гривень 00 

копійок) 
 

─ ─ ─ 

2. Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (оливи мастильні - 19 
найменувань:  
1. Олива моторна М 10Г2; 
2. Олива моторна М 8В; 
3. Олива моторна 15W40; 
4. Олива моторна 10W40; 
5. Олива моторна 5W40; 
6. Олива трансмісійна ТАД 17; 
7. Олива трансмісійна 75W90; 
8. Олива трансмісійна Нігрол; 
9. Олива гідравлічна МГЕ 32; 
10. Олива гідравлічна МГЕ 46; 
11. Олива гідравлічна ВМГЗ; 
12. Олива гідравлічна HLP32; 
13. Олива гідравлічна HLP46; 

─ 2 423 048,00 грн. з ПДВ 
(два мільйони 

чотириста двадцять 
три тисячі сорок вісім 

гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Грудень 
2015р. 

Відповідно до 
розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 
22.04.2015р.  № 393  «Про 
визначення комунальної 

корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником для 

організації та проведення 
процедур  закупівель пально-

мастильних матеріалів, 
протиожеледних та 

будівельних матеріалів  для 
ремонту та будівництва доріг  

за рамковими угодами» 
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14. Олива трансмісійна  EP10W; 
15. Олива індустріальна  И 20; 
16. Олива індустріальна  И 40; 
17. Олива 2-х тактних двигунів; 
18. Олива компресорна КС-19; 
19. Літол.) 

Код за ДК 016:2010 –19.20.2 
 

3.  код за ДК 016-2010 – 19.20.3 «Газ 
нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу», ДК 021:2015 – 
09122000-0 «Пропан і бутан» (пропан і 
бутан скраплений (за талонами) 
 
 

Внесено зміни 

2610 2 808 476,00 грн. з ПДВ 
(два мільйони вісімсот 
вісім тисяч чотириста 

сімдесят шість гривень 
00 копійки) 

Відкриті 
торги 

Травень Відповідно до 
розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 
22.04.2015р.  № 393  «Про 
визначення комунальної 

корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником для 

організації та проведення 
процедур  закупівель пально-

мастильних матеріалів, 
протиожеледних та 

будівельних матеріалів  для 
ремонту та будівництва доріг  

за рамковими угодами» 

 
4. Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні  
Код за ДК 016:2010 – 19.20.2,  
 
Бензин (бензин А-95 у талонах)  
 
Код за ДК 021:2015 – 09132000-3 

 

─ 180 000,00 грн. з ПДВ 
(сто вісімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Січень    

5. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
мостового полотна Гаванського 
шляхопроводу через залізничні колії по 
проспекту Перемоги у Шевченківському 
районі  м. Києва ) 

3210 7 049 223,00 грн. з ПДВ 
(сім мільйонів сорок 
дев’ять тисяч двісті 

двадцять три гривні 00 
копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 
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Код за ДК 021:2015 – 45233142-6 
 

 
 
 

6. Ремонт доріг  (Капітальний ремонт 
вул. А. Бучми у Дніпровському районі м. 
Києва) 
  
Код за ДК 021:2015 – 45233142-6 
 
 

3210 7 102 900,00 грн. з ПДВ 
(сім мільйонів сто дві 

тисячі дев’ятсот 
гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

7. Послуги з проектування 
автомобільних доріг (Розробка проектно-
кошторисної документації з будівництва 
автомобільної дороги на ділянці між вул. 
О.Довбуша та Броварським проспектом у 
Дніпровському районі м. Києва)  
 
Код за ДК 021:2015 – 71311220-9 
 

3210 4 250 000,00 грн. з ПДВ 
(чотири мільйони двісті 

п’ятдесят тисяч   
гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Січень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

8. Послуги з проектування 
автомобільних доріг (Розробка проектно-
кошторисної документації з 
реконструкції вулиці Академіка 
Туполєва) 
 
Код за ДК 021:2015 – 71311220-9 
 

3210 2 411 000,00 грн. з ПДВ 
(два мільйони 

чотириста одинадцять 
тисяч гривень 00 

копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

9. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
дорожньої мережі вул. Лугової від вул. 
Івашкевича до вул. Богатирської в 
Оболонському районі м. Києва)  (внесено 
зміни) 
Код за ДК 021:2015 – 45233142-6 
 

3210 46 948 800,00 грн. з 
ПДВ 

(Сорок шість мільйонів 
дев’ятсот сорок вісім 

тисяч вісімсот гривень 
00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

10. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вул. Серафимовича 

3210 14 161 100,00 грн. з 
ПДВ 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
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від Дніпровської набережної до вул. 
Березняківської у Дніпровському районі 
м. Києва)   
 
Код за ДК 021:2015 – 45233142-6 
 

(чотирнадцять 
мільйонів сто 

шістдесят одна тисяча 
сто гривень 00 копійок) 

ради (Київська міська 
державна адміністрація) 

 

11. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
дорожнього покриття просп. Павла 
Тичини  від Дніпровської набережної до 
вул. Березняківської у Дніпровському 
районі м. Києва)   
 
Код за ДК 021:2015 – 45233142-6 
 

3210 24 336 900,00 грн. з 
ПДВ 

(двадцять чотири  
мільйони триста 

тридцять шість тисяч 
дев’ятсот гривень 00 

копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

12. Будівництво об’єктів транспортної 
інфраструктури (Реконструкція 
проспекту Миколи Бажана  у 
Дарницькому районі м. Києва) 
 
Код за ДК 021:2015 – 45213300-6 
 

3210 103000000,00 грн. з 
ПДВ 

(сто три мільйони  
гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

13. ДК 015-97 – I.2 19 Досліджування та  
розробки в галузі архітектури та 
будівництва (ДК 021:2015 – 73100000-3 
Послуги у сфері наукових досліджень та 
експериментальних розробок  (Науково-
технічна розробка за темою  
«Каналізаційні люки та дощоприймачі 
для автошляхів»)) 
 

2281 900 000,00 грн. з ПДВ 
( дев’ятсот тисяч   
гривень 00 копійок) 

Відкриті 
торги 

Лютий Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

14. ДК 016:2010 – 35.11.1 Енергія 
електрична  (ДК 021:2015 – 09310000-5 
Електрична енергія  (електроенергія)) 

 202 839,45 грн. з ПДВ 
(двісті дві тисячі 

вісімсот тридцять 
дев’ять гривень 45 

копійок) 

Переговорна 
процедура 
закупівлі 

Лютий  

15. ДК 016:2010 –35.30.1 Пара та гаряча  521 298,78 грн. з ПДВ Переговорна Лютий  
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вода; постачання пари та гарячої води 
(ДК 021:2015 – 09320000-8 Пара, гаряча 
вода та пов’язана продукція, (теплова 
енергія)) 
 

(п’ятсот двадцять одна
тисяча двісті 

дев’яносто вісім 
гривень 78 копійок) 

процедура 
закупівлі 

16. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
вул. Васильківської від просп.Глушкова 
до буд. №35 у Голосіївському районі 
м.Києва) 
  
Код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 40820000,00 грн. з ПДВ 
(сорок мільйонів 

вісімсот двадцять 
тисяч гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Березень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 
 

17. Дороги автомобільні та 
автомагістралі, інші дороги, елементи 
доріг; злітно-посадкові смуги летовищ  
 
Код ДК 016:2010 – 42.11.1 
 
Дорожня розмітка (Послуги з нанесення 
горизонтальної розмітки доріг м. Києва) 
(внесено зміни) 
 
Код ДК 021:2015 – 34922100-7 

3210 39180000,00 грн. з ПДВ 
(Тридцять дев'ять 

мільйонiв сто 
вісімдесят тисяч 
гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Травень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 
 

18. Вироби мінеральні неметалеві, інші, 
н.в.і.у. 
 
Код ДК 016:2010 – 23.99.1 
 
 «Асфальт» (асфальтобетонні суміші), 
(3 ЛОТи): 
 
 
Код ДК 021:2015 – 44113620-7  

2610 49664273,76 грн. з ПДВ 
(Сорок дев'ять 

мільйонiв шістсот 
шістдесят чотири 

тисячi двісті сімдесят 
три гривні сімдесят 

шість коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Відповідно до 
розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 
22.04.2015р.  № 393  «Про 
визначення комунальної 

корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником 

для організації та 
проведення процедур  

закупівель пально-
мастильних матеріалів, 

протиожеледних та 
будівельних матеріалів  для 
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ремонту та будівництва 

доріг  за рамковими 
угодами» 

 

ЛОТ№1 ─ 20 635 595,40 грн. грн. з 
ПДВ 

(двадцять мільйонів 
шістсот тридцять 

п’ять  тисяч п’ятсот 
дев’яносто п’ять   

гривень, 40 копійок) 
 

─ ─ ─ 

ЛОТ№2 
 
 
 
 

─ 21 188 531,00 грн. з 
ПДВ (двадцять один  

мільйон сто вісімдесят 
вісім  тисячі п’ятсот 

тридцять одна  гривня                      
00 копійок) 

 

─ ─ ─ 

ЛОТ№3 ─ 7 840 147,36 грн. з ПДВ 
(сім мільйонів вісімсот 
сорок  тисяч сто сорок 
сім гривень 36 копійок) 

─ ─ ─ 

19. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
просп. Глушкова від вул. Васильківської 
до межі обслуговування у Голосіївському 
районі м.Києва)  
  
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 

3210 68 417 400,00 грн. з 
ПДВ (шістдесят вісім 
мільйонів чотириста 

сімнадцять тисяч 
чотириста гривень 00 

коп.) 
 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

20. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Миропільської від вул. Алішера Новаї до 
вул. Юності у Деснянському районі м. 
Києва)  
 
 код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 8 838 200,00 грн з ПДВ 
(вісім мільйонів 

вісімсот тридцять 
вісім тисяч двісті 

гривень 00 коп.) 
 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 



 8
21. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Саперно-Слобідської від просп. Науки до 
розв’язки по вул. Кіквідзе у 
Голосіївському районі м. Києва)  
 
 код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 60 115 400,00 грн з ПДВ 
(шістдесят мільйонів 

сто п'ятнадцять тисяч 
чотириста гривень 00 

коп.)  

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

22. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Кіквідзе від вул. Професора 
Підвисоцького до Печерського мосту в 
Печерському районі м. Києва)  
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 10 319 800,00 грн з ПДВ 
(десять мільйонів 

триста дев’ятнадцять 
тисяч вісімсот гривень 

00 коп.)  

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

23. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
просп. Григоренка від вул. А. Ахматової 
до вул. Драгоманова в Дарницькому 
районі м. Києва)  
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 11 594 800,00 грн з ПДВ 
(одинадцять мільйонів 
п’ятсот дев’яносто 

чотири тисячі вісімсот 
гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

24. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
Броварського проспекту від Лівобережної 
площі до мосту Метро через р. Дніпро в 
Дніпровському районі м. Києва)  
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 35 898 000,00 грн з ПДВ 
(тридцять п’ять 

мільйонів вісімсот 
дев’яносто вісім тисяч 

гривень 00 коп.)  

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

25. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
мостового полотна та деформаційних 
швів на металевій прогоновій будові 
вантової частини Південного мосту через 
р. Дніпро (Дарницький район м. Києва). 
Коригування) 
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 

3210 1 439 123,00 грн. з ПДВ 
(один мільйон 

чотириста тридцять 
дев’ять тисяч сто 

двадцять три гривні 00 
коп.)  

Переговорна 
процедура 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 
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26. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Трублаїні від Кільцевої дороги до вул. 9-
го Травня у Святошинському районі м. 
Києва) 
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 10691600,00 грн. з ПДВ 
(Десять мільйонiв 

шістсот дев'яносто 
одна тисяча шістсот 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

27. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
9-го Травня  від вул. Трублаїні до просп. 
Відрадного у Святошинському районі м. 
Києва) 
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 6064500,00 грн. з ПДВ 
(Шість мільйонiв 

шістдесят чотири 
тисячi п’ятсот гривень 

00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

28.  Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
вул. Саксаганського від вул. Петлюри до 
пл. Перемоги у Шевченківському районі 
м. Києва) 
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 3826400,00 грн. з ПДВ 
(Три мільйона вісімсот 
двадцять шість тисяч 
чотириста гривень 00 

коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

29. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Стрілецької від вул. Ярославів Вал до вул. 
Велика Житомирська у Шевченківському  
районі м. Києва) 
 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 

3210 4473900,00 грн. з ПДВ 
(Чотири мільйона 

чотириста сімдесят 
три тисячi дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Квітень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

 

30. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Вадима Гетьмана від шляхопроводу 
Караваєві Дачі до Шулявського 
шляхопроводу у Солом’янському районі 
м. Києва) 
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 
 

3210 50528000,00 грн. з ПДВ 
(П'ятдесят мільйонiв 

п’ятсот двадцять вісім 
тисяч гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Травень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

31. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
шляхопроводу на перетині проспекту 

3210 27431424,00 грн. з ПДВ 
(Двадцять сім мільйонiв 

Відкриті 
торги 

Травень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
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Науки та магістралі безперервного руху у 
Голосіївському районі м. Києва)  
  
код за ДК 021:2015 – 45233142-6. 

чотириста тридцять 
одна тисяча чотириста 
двадцять чотири гривні 

00 коп.) 
 

ради (Київська міська 
державна адміністрація) 

32.  Код ДК 016:2010 – 08.12.1 «Гравій та 
пісок», код ДК 021:2015 – 14210000-6  
Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі 

(Щебінь, пісок), (2 ЛОТи): 
 

2610 5760538,00 грн. з ПДВ 
(П'ять мільйонiв сімсот 

шістдесят тисяч 
п’ятсот тридцять вісім 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Травень Відповідно до 
розпорядження Виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) від 
22.04.2015р.  № 393  «Про 
визначення комунальної 

корпорації «Київавтодор» 
генеральним замовником 

для організації та 
проведення процедур  

закупівель пально-
мастильних матеріалів, 

протиожеледних та 
будівельних матеріалів  для 

ремонту та будівництва 
доріг  за рамковими 

угодами» 
 

ЛОТ№1 ─ 2385538,00 грн. з ПДВ 
(Два мільйона триста 

вісімдесят п'ять тисяч 
п’ятсот тридцять вісім 

гривень 00 коп.) 
 

─ ─ ─ 

ЛОТ№2 ─ 3375000,00 грн. з ПДВ 
(Три мільйона триста 
сімдесят п'ять тисяч 

гривень 00 коп.) 
 
 
 
 
 

─ ─ ─ 
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33.  Код за ДК 016:2010 -  19.20.2 
«Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні», ДК 021:2015 – 09132000-3 
«Бензин» (бензин А-95 (за талонами). 

─ 315000,00 грн. з ПДВ 
(Триста п'ятнадцять 
тисяч гривень 00 коп.) 

 
 

Відкриті 
торги 

Травень  

34. Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
дорожньої мережі м. Києва: вул. 
Набережно-Корчуватська від 
Набережного провулку до  вул. 
Новопирогівської у Голосіївському районі 
м. Києва) - код за ДК 021:2015 – 
45233142-6. 
 

3210 30 745 900,00 грн. з 
ПДВ (тридцять 

мільйонів сімсот сорок 
п’ять тисяч дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

35. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Механізаторів від  вул. Солом’янської до 
вул. Кудряшова у Солом’янському районі 
м. Києва) - код за ДК 021:2015 – 
45233142-6. 
 

3210 7 247 800,00 грн. з ПДВ 
(сім мільйонів двісті 

сорок сім тисяч 
вісімсот гривень 00 

коп.) 

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

36. Ремонт доріг (Капітальний ремонт вул. 
Міжнародної від  вул. Мельниченка до 
межі обслуговування у Святошинському 
районі м. Києва) - код за ДК 021:2015 – 
45233142-6. 

3210 4 125 600,00 грн. з ПДВ 
(чотири мільйони сто 
двадцять п’ять тисяч 

шістсот гривень 00 
коп.)  

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

37. Ремонт доріг (Виконання заходів 
пов’язаних із запобіганням виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру біля оглядового колодязя 
дощової каналізації по вул. Єреванської, 
14 у Солом’янському районі м. Києва. 
Капітальний ремонт.) код за ДК 021:2015 
– 45233142-6 

3210 3 767 428,00 грн. з ПДВ 
(три мільйона сімсот 
шістдесят сім тисяч 
чотириста двадцять 
вісім гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

38.Будування автомобільних доріг і 
автомагістралей, інших доріг, елементів 
доріг; злітно-посадкових смуг летовищ. 
Ремонт доріг (Поточний (середній) ремонт 

3210 5 914 900,00 грн. з ПДВ 
(п’ять мільйонів 

дев’ятсот 
чотирнадцять тисяч 

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 
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(влаштування тонкошарового покриття 
типу «Мультимак») по Столичному шосе 
на ділянці від транспортної розв’язки на 
примикання проспекту Науки до 
Столичного шосе – міст через р. Либідь (в 
напрямку в’їзду в місто) в Голосіївському 
районі м. Києва) код за ДК 021:2015 – 
45233142-6, код за ДК 016:2010 – 42.11.2 

дев’ятсот гривень 00 
коп.) 

39.  Ремонт доріг (Капітальний ремонт 
шляхопроводу у складі транспортної 
розв’язки на Одеській площі у 
Голосіївському районі м. Києва) код за ДК 
021:2015 – 45233142-6 

3210 93 547 797,30 грн. з 
ПДВ  

(дев’яносто три 
мільйона п’ятсот сорок 

сім тисяч сімсот 
дев’яносто сім гривень 

30 коп.) 

Відкриті 
торги 

Червень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

40.   Машини інші для переміщування, 
планування, профілювання, розробляння, 
вирівнювання, трамбування, 
ущільнювання та виймання ґрунту, 
корисних копалин або руд (зокрема 
бульдозери, механічні лопати та дорожні 
котки).  Механічні лопати, екскаватори та 
ковшові навантажувачі, гірнича техніка  
(Екскаватор-навантажувач та міні 
навантажувач). 

2610 21 990 000,00 грн. з 
ПДВ  

(двадцять один мільйон 
 дев’ятсот дев’яносто  
тисяч гривень 00 коп.) 

Відкриті 
торги 

Липень Департамент транспортної 
інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської 
ради (Київська міська 

державна адміністрація) 

ЛОТ№1 ─ 5 800 000,00 грн. з ПДВ 
(п’ять мільйонів 
вісімсот  тисяч   

гривень, 00 копійок) 
 

─ ─ ─ 

ЛОТ№2 
 
 
 
 

─ 6 530 000,00 грн. з ПДВ 
(шість мільйонів 

п’ятсот тридцять   
тисяч  гривень                      

00 копійок) 
 

─ ─ ─ 
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