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ДЕПАРТАМЕНТ IНВЕСТИЦIЙНО-IННОВАЦIЙНОГО РОЗВИТКУ I ЗОВНIШНIХ ВЦНОСИН
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Щепартаlлентом iнвестицiйно-iнновацiйного розвитку i зовнiшнiх вiдносин
облдердддмiнiстраrlii ц4 ýаттl запит на отримання публiчноi iнформацii вiд 20.07.2020 року
надсилаеться iнформаЦiя щgдо проектiв .Щонецькоi областi в рамках НадзвичайноТ кредитноТ
програjuи для вiдновлення УкраiЪи европейського iнвестицiйного банку.

Щодатково звертаемо Вашу увагу на те, що iнформацiя, отримана Вами пiд час
ознайомлення та обробки наданоi iнформацii не може буги використана для закликiв до
поваJIення конституцiйного лSДУ, порушення територiальноi цiлiсностi УкраiЪи, пропаганди
вiйни, насильства, жopcTкocTi, розпаJIювання мiжетнiчноi, расовоi, релiгiйноi ворожнечi,
вчиненнЯ терористичних aKTiB, посягання на права i свободи людини.

додаток: в електронному виглядi.

вlд

З повагою

,Щиректор департаменту

Пермiнов
068538з946

о.П. Головко
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лспартамент iн8естицiйно-iнновацiйною розвитку i ювнiшнiх вiдосн
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l

лварlино-вlдновлювtцьнI роOоти (капlтальний ремонт) на
адмiнiстративнiЙ булiвлi Бахмрськоi Micbкoi ради, !онецька
область, м, Бахм}т, вул. Миру,44 (кориryвання)

8 940,02 Бахмутська MicbKa рада
тов "новАтор_ст,

2

Реконструкчiя булi влi Бахмутського навчмьно-виховного
комплексУ "Загальноосвiтня школа I-III сryпеня J,{i l l-
багатопрофiльнИй лiцей" Бахмугськоi MicbKoi ради,Щонецькоi
областi, розташованого за адресою: м. Бахмуг, вул, Миру,22
(кориryвання)

з5 797,84
Управлiння ocBi ги Бахмутськоi
MicbKoi ради

тов "цЕнтрБуд"

]

Реконструкчiя булi кл i Бахмугсько[ загм bHoocBiTH boi ш кол и
I-IlI сryпеня Nч l2 Бахмрськоi MicbKoi ради !онецькоi
областi, розгашованоi за адресою: м. Бахмут,
вул. Леваневського, l l l (кориryвання)

5з 2з7,о0 Управл iння осlзiти Бахмутськоi
MicbKoi ради

ТОВ " БУДIВЕЛЬНА
компАllIя "CI,EK"

4
Реконструкцiя ryртожитку по вул. Чайковського, la, у
м, Бахмрi !oHeubKoi областi (кориryвання) l 7 569,84

Управлiння розвиткy мiського
господарства та капiтального
будiвничтва Бахлtутськоi MicbKoi рали

5
Реконструкцiя ryртожитку по вул. Сибiрчева,25, у м. Бахмутi
.Д,онецькоi обласгi (кориryвання) l 0 564.76

Управлiння розl]итку мiського
господарства та калiтального
булiвництва Бахмутськоi MicbKoi ради

тов "новАтор-ст.

6
Реконструкцiя ryртожитку по вул. Привокзальнiй, l, у
м, Бахмрi .Ц,онецькоi областi (кориryвання) lз 691,22

Управлiння розRитку м iського
гослодарства та капiтал ьного
будiвництва Бахмlтськоi MicbKoi ради

тов,новАтор-ст"

7
Реконструкцiя ryртожитку по вул. Свободи,20, у м. Бахмугi
.Щонецькоi областi (кориryвання) з 971 ,9з

Управлiння розвитку мiського
господарства та каrпiтzut ьного
будiвництва Бахмутськоi MicbKoi ради

8
Реконс,грукцiя ryртожитку по вул. Оборони, l9, у м. Бахмрi
!,онецькоi областi (кориryвання) 1з 477,|5

Управлiння розвитку мiського
господарства та кагliтал ьного
булiвництва Бахмутськоi MicbKoi рали

9
Реконструкчiя ryртожитку по бул. Металургiв, 2, у м, Бахмугi
Донецькоi областi" (кориryвання) 1з з26,20

Управлi ння розвитку мiського
гослодарства та калiтал ьttого
булiвништва Бахмlтськоi Mlct,Koi ради

]0
Капiтальний ремонт дитячого салку Nl 39 .'Кульбабка'',

розташованого за адресою: вул. Польова,37, у м. Бахмугi
Донецькоi областi (кориryвання)

24 2|6,97 Управлi ння освiти Бахмlтськоi
мiськоi рали

тов "доБроБудъ"

ll
Капiтальний ремонт дитячого салку Nl 56 '.Гусельки'',

розташованого за адресою: вул. Некрасова,40, у м. Бахмутi
Донецькоi областi (кориryмння)

22 ]81,08 Управлiння освi,гtr Бахм\тськоi
MicbKo'l ради

тов "АвсгА,

12

Капiтальний ремонт булiшi управгliння соцiального захисry
населення Мирноградськоi MicbKoi ради, розгашованоi за
адресою: мiкрорайон Молодiжний, 59, м. Мирнограл
.Щонецькоi областi

4 600,57
Управлiння соцiального захис,rу
населення Мирногралськоi MicbKo'I

Ради

тов "Iпм"

lз
реконструкцiя коргryсу будi влi дошкiл ьного навчaцьного
икладу М 9 "Ромашка" Мирноградськоi MicbKoi рали, за
адресою: м, Мирнограл,Щонецька область, мiкрорайон
"Захiдний", 56а (кориryвання)

57 l 00,95
Вiддiл освiти Мирногралськоi MicbKoi
ради

тов,доБроБудъ"

I4

Реконструкцiя булiшri загальноосвiтньоi школи I-III сryпенiв
Nq 5 iMeHi Валерiя .Щоченка Мирногралськоi MicbKoi ради,
розташованоi за адресою: м.Мирнограл Донецькоi областi, м-
н "Молодiжний, б.56"

60 689,78 Вiддiл освiти Мирноградськоi MicbKoi
ради

l5

Реконструкцiя ryртожитку Nо l .Щими,гровськоi MicbKoi рали
для забезпечення житлом осiб, якi мають стаryс вrгугрiшньо
перемiщених iз зони проведення антитерористичноi операцii
осiб, за алресою: м. Мирнограл (.Щимитров), мiкрорайон
Молодiжний, 37а (кориryвання)

9 204,07 Управлiння ком}нальllоi впасностi
М ирноградськоi MicbKoi рали

тов "цЕнтрБуд"

lб
РеконструкчiЯ булiвлi ryртоlсиТку пiд житловий будинок,
розгашованоi за адресою: !онецька область, м, Мирноград,
иiкрорайон Захiлний, 3 l а (кориryвання)

l 0 263,зз Управлiння KoMyHzulbнoi власностi
Мирноградськоi MicbKoi рали

тов "цЕнтрБуд"

17

Капiтальний ремонт (санацiя) булiвлi полiклi Hl ки
комунальноi установи "I-{еrпршlьна районва лiкарня'' за
rдресою: .Щ,онецька область, м. Костянтинiвка, просп.
Помоносова, буд, lбl (кориryвання)

8 483,02

Комунальне некомерчiйне
пiдприсмство "Багатопрофiл ьна
лiкарня iнтенсrtвного лi куванttя
Костяttтинiвськсli MicbKoi рали"

гов "крАск,

1]4 ВСЬОГО lollcrtbHa об. l;tc rь 3 195 316.56
l29 Лрqсктн, що реалitчюrьсп
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l8

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) системи опrlлення
булiвлi полiклiнiки комунarльноi установи "Центрirльна

раЙонна лiкарня" за адресою: .Щонецька область,
м. Костянтинiвка, просп. Ломоносова, буд. lбl (кориryвання)

1 627,89

Комунальне некомерчiйrtе
пiдприсмство "Багатопро(liл ьна

лiкарня iнтенсивного лiкування
Костянтинiвськоi MicbKoi ради"

тов "крАск,

l9

Реконструкцiя покрiвлi будiелi полiмiнiки комунальноi

установи "[_{ентральна районна лiкарня" за адресою:
,I|онецька область, м. Костянтинiвка, просп. Ломоносова, бул.
lбl (кориryвання)

I 560,74

Комунальне некомерцiйне
пiдприемство "Багатолрофiл ьна
лiкарня iнтенсивного лiкування
Костянтинi BcbKoi lticbKoi ради"

пп "домрЕмБуд_]

20

"Капiтальний ремонт (термомолернiзаuiя) булiвель
комунальноi лiкувально-профiлактичноi установи "MicbKa
iнфекцiйна лrкарня м. Костянтинiвки" (кореryвання) по
вул. Свропейськiй, бул. l7, м, Костянтинiвка, Донецька
область"

24 282,77 .Щепар,гамент oxcrpoH и здоров' я

!.oHeubKoi облдер;калм iH icTpa чii

2l

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiв.ri
комунаJIьного закJIаду охорони здоров'я "Перинатальний

чентр м. Марiуполя" по вул. Металургiйнiй, бул. l,
м, Марiуполь, .Щонецька область (Кориryвання)

30 234,0 ]
.Щепартамент охорони здоров'я

,Щонеuькоi обллсрлсадпr i Hic,l,paшii

22

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булi вель
комунальноi лiкувально-профiлактичноi установи "MicbKa
психiатрична лiкарня Nч 7 м. Марiуполя" (кореryвання) по
вул, Пашковського, бул. 4, м, Марiуполь.Щонецькоi областi

3 l 069,44 .Щепартамент охорони здоров'я

.Д,онешькоI обллерlка,лмi HicTpauii

jJ

Капiтальний ремонт будiвпi Манryшськоi загальноосвiтньоi
школи 1-1II сryпеня },{Ъ 2 за адресою: вул, Мурзи, 8, в смт
Манryш Манryшського району !онецькоi областi

43 20l ,9l
Вiддiл освiти Мангушськоi
райдержадм i нiстрацi'i

ТОВ ,ВАРДА СПЕЦБУД
монтАж"

24
Капiтальний ремонт, термомолернiзацiя булiвлi лошкiльного
навчitльного закладу Nч 5 "Ластiвка" с, Камишувате,
Манryшського району (кориryвання)

22 053,06 Комишуватська сiльська рада
IОВ МАРСТРОЙСЕРВIС

25
Капiтальний ремонт будiвлi за адресою: смт Манryш,
вул, Поштова. 22. для медичних прачiвникiв-переселенuiв
(кориryвання)

2з з25,4з
Комунальний заклал "Ман ryшський
центр первинноl мелико-санir apHo'i

допомоги"

тов мАрстроЙсврвlс

26

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi
Манryшськоi амбулаторii комунального закJIаду
"Манryшський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги"
за адресою: вул. Лоштова, 22, в смт Манryш (кориryвання)

l 7 7з8,9 l

Комупальгttlй заклал "Манryшський
центр первинноi лrелико-санiтарноi
допомоги"

тов мАрстроЙсврвtс

2,7

Капiтальний ремонт, термомодернiзацiя булiвлi Урзуфськоi
амбулаторii загальноi пракгики - сiмейноi медицини
комунальний заклад "Манryшський I_{eHTp первинноi медико-
caHiTapHoi допомоги" (кориryвання)

l 0 353,80
Комунальний зitклаIl "Манryшський
центр первиllноi мелико-санirарно'i
допомоги"

тов мАрстроЙсврвrс

28

3аходи з енергозберехення, Капiтальний ремонт
комунального дошкiльного навчаJIьного закладу загального

розвитку "Ясла-садок Ns l l0 "Свiтлячок" за адресою: вул.
Бахчиваджи, l3a, у Щентральному районi, м. Марiуполь

62 074,62
КП "Мiське управлiння капiтального
булiвничтва" м. Марiуполь

тов ,скАЙБудгруп"

29

Заходи з енергозбереження. Капiтмьний ремонт
комунал ьного дошкiльного навчал ьного тlкладу загмьного
розвитку "Ясла-садок Л! l l4 "Калинонька" за адресою:
вул- Волгогралська, 6, у Лiвобережному районi, м. Марiуполь

55 340,66
КП "MicbKe управлiння капiтального
булiвниuтва" м, Марiуполь

тов "скАЙБудгруп"

30

Заходи з енергозбереження. Капiтал ьний ремонт
комунального закладу "Марiупольський мiський навчально-
виховний комплекс "Гiмназiя-школа Nл 27 Марiупольськоi
MicbKoi ради ,Щонецькоi областi" за адресою: вул. Троiцька,
56, у I_{eHTpMbHoMy районi, м, Марiуполь

70 9з2,07
КП "MicbKe управлiння капiтального
будiвничтва" м, Марiуполь

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
монтАж"

]]

Капiтмьний ремонт (термомодернiзацiя) булiвлi "Павлiвська
загальноосвiтня школа I-[II сryпенiв Map'iHcbKoi районноi
рали .Ц,онечькоi областi" за адресою: .Д,онецька область,
Мар'iнський район, с. Павлiвка, вул. Ленiна, 73
(кориryвання)

7 l30,18
Вiддiл освiти Map'IHcbкoi

райдержалм i нiстрацii

,гов "дуплЕт"

з2

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) булiвлi
"Галицинiвська загальноосвiтня школа I-III сryпеня
Map'iHcbKoi районноi рали .Щонечькоi обласгi" за алресою:
,Д,онецька область, Мар'iнський район, с, Галицинiвка,
вул. Серели, la (кориryвання)

4 бl3,38
Вiддiл освiти Map'iHcbKoi
райдержадмiнiстрацii

тов "грАдстроЙ _

миколАiв,

,)

Будiвля комунального лiкувально-профiлаmичного закладу
"Map'iHcbKa MicbKa полiклiнiка" по просп, Ворошилова, 22а,
м. Map'iHKa - капiтальний ремонт (термомолернiзачiя)
(кориryмння)

5 34l .25

Комунал ьне некопtерчiйне
пiдприсмство "I{eHTp первинноi
медико-санiтарноi допомоги
Map'iHcbкoi районноi ради"
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34

Капiтальний ремонт (термомолернiзацiя) будiыi
Мар'iнського дошкiльного навчatльного закладу N9 56
"Золотий ключик" за адресою: .Щонецька область,
м. Map'iHKa, вул. Заводýька, 14 (кориryвання)

5 808,07
Вiйськово-цивiльна адмi нiстрацiя
м. Map'iHKa та с. Побсда
Мар'Тнського району

тов,змк"

]5

Реконструкuiя першого поверху булiвлi полiклiнiки
мирноградськоi центмьноi Micbkoi лiкарнi за адресою:
м, Мирнограл, вул, Соборна,20л, пrл примiurення вiдliлення
р9анiмацii та iнтснсивноi терапii

20 302, l 5
Мирноградська центральна MicbKa
лi карня

Jo

Реконструкчiя ryртожитку Nс l Мирноградськоi MicbKoi ради
для тlбезпечення житлом осiб, якi мають стаryс вrryтрiшньо
перемiщених iз зони проведення антитерористичноi операцii,
за адресою: м, Мирнограл, мiкрорайон "Молодiжний", 37а
(проловження робiт з придбанням обладнання)

28 4 l з,60
Управлi ння кому,нальноi шасностi
Мирноградськоi мiськоi ради

тов,цЕнтрБуд"

3,7

Реконструкцiя булiвлi ryртожитку пiд житловий будинок,

ротгашованоi за адресою: Щонецька область, м, Мирноград,
мiкрорайон Захiдний, 3la (продовження робiт)

зl 653,15
Управлiння ком} нальноi шаснос-гi
Мирноградськоi MicbKoi ради

тов,цЕнтрБуд"

з8

Реконструкцiя нежитловоi будi влi для розмi щення
адмiнiстративних установ та органiзачiй, роугашованоi за
адресою: мiкрорайон Молодiжний, 37б, м, Мирноград
Донецькоi областi (перепланування примiщень)

19 9з I ,49
Управлiння комунальноi власностi
Мирноградськоi MicbKoi рали

пп "донБАс Будlнлустр]я
CEPBIc"

j9

Капiтмьний ремонт (термомолернiзачiя). Замiна BiKoH та
лверей. угеп.лення фасадiв та покрiвлi лiкувально-
терапевтичного корпусу [_{ентральноi MicbKoT лiкарнi
(п'ятиповерховий), Мреса: .Щонецька область, м. Торецьк,
вул. l{ентральна, 55 (кориryвання)

з| 29з,42
I {ентральна MicbKa лiкарня
м. Торецька

40

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiвлi сiльського
булинку кульryри с. Малоянiсоль за адресою: !онецька
область, Нiкольський район, с. Малоянiсоль,
вул. I{ентральна, 48 (кориryванвя)

8 895,63
Нiкольський раiiонний булинок
кульг),ри Нiкольськоi районноi ради

4l

Реконструкцiя загмьноосвiтньо'i школи I-[l сryпеня ЛЬ б пiд
навчiцьно-виховний комплекс No 3 Покровськоi MicbKoi ради
,Щонецькоi областi, розгашованоi за адресою: Донецька
область, м, Покровськ, вул. Таманова, 22а (кориryвання)

65 059.42
вiддiл освiти Покровськоi Micbkoi

Ради

тов ,БудIвЕльник,

42

Реконструкчiя зага,rьноосвiтньоi школи I-III сryпеня N9 4
Покровськоi MicbKoi ради .Щонецькоi областi, роrгашомноi за
адресою: .Ц,онецька область, м. Покровськ, вул, Таманова, lб
(кориryвання)

ýl ns) qI Вiддiл освlти Покровськоi MicbKoi
)ади

тов ,БудIвЕльник"

4з

Реконструкчiя Родинськоi загальноосвiтньоi школи I-Ill
сryпеня Nl 8 Покровсько'i MicbKo'i рали [онецькоi областi,

розгашованоi за адресою: 853 l l , .Щонечька область,
м. Родинське, вул. Перемоги,6 (кориryвання)

66 002,10
вiддiл освiти П<lкровськоi Micbkoi
ради

,гов "сврокон yKPAIHA"

41

Реконструкцiя Родинськоi загальноосвiтньоi школи 1-III
сryпеня Nл 35 Покровськоi MicbKoi рали.Щонецькоi областi,

роугашованоТ за адресою: 853l0, {oHeubKa область,
м. Родинське, вул. Шахтарська, l9 (кориryвання)

5l зl9,4з Вiддiл освiти П<lкровоькоi MicbKoi
]ади

тов,MIcbKE БудIвництво,

45
Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiвель I{eHTpy
лервинноi медико-санiтарноi допомоги в м_ Красноармiйську

flонецькоi областi (кориryвання кошторисноi документацii)

,t дlа )ý

Комуна_л ьне пiлприемство "I_{eHTp
,lервинноi медико-санiтарttоi
lопомоги-' Покровськоi пt icbKoi рали
донецькоi областi

Iов "MIcbKE Будlвництво,

46
Реконструкчiя громалськоi булiвлi пiд багатоквартирний
житловий будинок, розгашованоi за адресою: ,Щонецька
область, м. Покровськ, вул. Захисникiв Украiни, 1

33 087,28
Житлово-комунал ьний вiддiл
Покровськоi MicbKoi радп

тов MlCbKE Будlвництво

47
Реконструкцiя ryртожитку пiл багатоквартирний житловий
будинок, розташований за адресою: ,Ц,онецька область,
м, Покровськ, мiкрорайон Шахтарський, l2

46 485,07
Житлово-комунал ьн и й вiддiл
Покровськоi MicbKoi ради

IОВ MICЬKE БУДIВНИЦТВО

48

Реконструкчrя головного корпусу Покровськоi центральноi
районноi лiкарнi iз заходами з енергозбереження,

розташованого за адресою: м, Покровськ, вул. Рулнсва,73
9 642,86

Покровська llен-tрал ьна районна
лiкарня

IoB "гриФон_груп"

,+9

Калiтальний ремонтта пiдвищення енергоефективностi
булlвлi лiкарнr см г Вололимирiвка для ро]селення
внррiшньо перемiщених осiб за адресою: .Щонецька область,
смт Володимирiвка, вул, Проценка, l0

|2 922,65

Комунальне некомерttiйне
лiдлрисмство "вол новаський

райониrlй центр первинноi медико-
caHiTapHoi лопомоги Вол HoBacbKoi

районноi ради"

50
Булiвля загальноосвiтньоi школи I-III ступеня N9 l
м, Волноваха - капiтальний ремонт (термомодернiзацiя)
(кориryвання)

7 642,9з
Управлiння освiти, ciM'i, молодi та
спорту Волноваськоi
райдержадмiнiстрацii

тов "вЕндс_трЕЙд"



\i l/r llазва проскгч
Сума за
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5l

Термомодернiзацiя та термосанацiя булi влi Волноваськоi
ЗОШ 1-IП сryпеня Nt 3 за алресою: !онецька область,
м. Волноваха, (вул. Урицького, 8), пров, Спортивний,8
(кориryвання)

9971.18
Управлiння освiги, ciM'i, молодi та
спорry Волноваськоi

райдержадмiнiстрацii

тов "вЕндс-трЕЙд,

52

Валер'янiвська, KpacHi вська, Бугаська, Гранiтненська,
Старогнатiвська, .Щонська, Новотроiцька, Рiвнопiльська,
Волноваська Nc 7, Микола'iвська загальноосвiтнi школи
Волноваського району - капiтмьний ремонт
(термомолернiзачiя) шляхом встановлення
енергозберiгаючих вiконних конструкцiй

2l 044,65
Управлiння освiти, ciM'i, молодi та
спорту Волноваськоi

райдержадмi н iстрацii

Приватне пiдприсмсr,во "Екiпаж

53

Капiтал ьний ремонт (термомоаернiзачiя) будiвлi
!обропiльськоi загальноосвiтньоi школи I-III сryпеня,
с. ,Щобропiлля за адресою: .Щонечька область, ,Щобропiльський
район, с, ,Щобропiлля, вул. Шкiльна,30 (кориryвання)

l0 588,2з
Вiддiл освiти !обропiльськоi
райлержадмiнiс,траuii

тов "БудIвЕльно-
МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ,

54

Капiтальний ремонт (термомолернiзацiя) булiвлi Свiтлiвськоi
загальноосвiтньоi школи I-1]I ступеня, с. Свiтле за адресою:
,Ц,онецька область, [обропiльський район, с-ще Свiтле,
вул, Шкiльна, l9a (кориryвання)

7 215,55
вiддiл освiти flоброrliльськоi
райдержадмi HicTpauii

тов " БудlвЕльнА
компАнIя "стЕк"

55

Реконструкцiя невикористаних примiщень, розташованих на
п'ятому поверсi булiвлi за алресою: м. ,Щружкiвка,
вул, Радченка, 34а, пiд ryртожиток сiмейного типу дrя
медперсонiLлу з числа внугрiшньо перемiщених осiб.
Кориryвання

g 5яq яl
Комунальний заклад "I {eHтp
первинноI мелико-санiтарноi

допомоги м. Щружкiвка"

IoB,KPACK,

56

Будиноктимчасового помешкання по вул, KocMoHaBTiB, l5
м. ,Щрр<кiвка - термомодернiзацiя, капiтальний ремонт
п'ятого поsерху для розмiщення внугрiшньо перемiщених
осiб (кориryвання)

15 з27,89

Комунал ьне пiдприсмство
"Управлiння Katiiтального
булiвництва .Щружкi BcbKoi" MicbKoi

ради

57
Реконструкцiя (термомодернiзаuiя) ryртожитку по
вул. Радченка, буд, Зб, пiд ryртожиток сiмейного тиrry,
м. {ружкiвка !онецькоi областi (кориryвання)

41 279,65

Комунал ьне пiдприсмство
"Управлiння капiтального
булi вни uтва .Щрчrккiвськоi" MicbKoi

ради

58

Олексанлро-Калинi вська загал ьноосвiтня школа I-III
сryпеня по вул, Шкiльнiй, 7, с. Олексанлро-Калинове
Костянтинiвського району - капiтальний ремонт
(термомодернiзацiя) (кориryмння)

99з9,I8
вiддiл освiти Iллiнiвськоi сiльськоi
ради Костянтинi вського району
.Щонецькоi облас,ri

тов "крАск,

59

]тепанiвська загальноосвiтня школа 1-III ступеня по
вул, Шкiльнiй, 2а, с-ще.Щовга Балка Костянтинiвського
эайону - капiтальний ремонт (термомодернiзацiя)

.кориryмння)

8 l l6,50
Вiддiл освiти ]ллiнiвськоi сiльськоi
рми Костя нтинi вського райоку
floHeubKoi облас,гi

тов "крАск,

60

Реконструкцiя нежитловоi булiвлi пiд житло для переселенцiв
з розмiщенням спортивного та дитя.tого майданчикiв за
адресою: вул, Абая, 4, смт Бiленьке, м. Краматорськ,

,Щонецька область (кориryвання)

)ýrIlA, Бiленькiвська селищна рада

,ГОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД,

6|

Капiтальний ремонт (термомодернiзаuiя) будiвлi
Краматорського лошкiльного навчального з{lкладу N9 5 за
адресою: !,oHeubKa область, м. Краматорськ, вул. Хрустальна,
l (кориryвання)

9 |67,42
Управл i н ня капiтаqьного булi вничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради

ВАК stavebni SроlеёпоSt, a,S.

62

Капiтальний ремонт (термомодернiзачiя) булiвел ь

дошкiльного навчального заклалу Nч 82 за алресою: ,Д,онецька
область, Краматорськ вул. .Щнiпропетровська, ба
(.Щнiпровська) (кориryвання)

5 020,34
Управлiння капiтапьного булiвничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

63

Капiтальний ремонт (термомодернiзачiя) булiвель
Краматорського лошкiльного навчального заклалу J\Ъ 97 за
tдресою: loHeubKa область, м. Краматорськ,
вул. Бикова, 7а (кориryвання)

7 бз7,90
Управлiння капiтал ьного булiвн ицтва
та перспективноtю розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi пriськоi рали

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

64

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) булiвель
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи l-[Il сryпеня Nl 10

}а адресою: ,Д,онечька область, м. Краматорськ,
зул. Хабаровська, 40а (кориryвання)

|7 245,1б
Управлi ння капiтального будi вн ицтва
та перспективного розвитку MicTa

KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

6_5

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiвель
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи I-III ступеня ЛЪ 26
за адресою: .Ц,онецька область, м. Краматорськ,
вул, Ульянiвська (Софiевська), l28 (кориryвання)

6 288,82
Управлi ння капiтального будi вни цтва
та перспеfl ивllого розвttтку лtiс,га

KpaMaTopcbKoi MicbKoT ралrл

ВАК stavebni sро|еёпоst, a,s.

66

Капiтшrьний ремонт (термомолернiзачiя) булiвлi дошкiльногс
навчального заклалу Nл 96, розташованого за адресою:
,Д,онецька область, м. Краматорськ, вул, Бикова,4а
(кориryвання)

6 94,7,92

Управлiння капiтал ьного булiвничтва
та перслективного розвитку MicTa

KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

67

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) будiвлi
загальноосвiтньоi школи Ns | 9, ротгашованоi за адресою:
,Щонецька область, м. Краматорськ, вул. О. Кобилянськоi, l
(кориryвання)

6 з27 ,|2
Управлi ння капiтального будiвництва
та перспективного розвитку MicTa

KpaMaTopcbKoi пt icbKoi ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.
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68

Капiтальний ремонт (термомолернiзаuiя) булiвель
Краматорського дошкiльного навчаJIьного закладу N9 б за
адресою: .Щонецька область, м. Краматорськ,
вул. О. Вишнi, l9а(кориryвання)

ý ,71 n)
Управ,ri ння капiгал ьного будi вни цтва
та перслективного розвитку MicTa

KpaMaTopcbKoi Micbкoi ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a,s

69

Капiтальни й ремонт (термомодернiзацiя) булiвель
Краматорського дошкiльного навчального заклалу Nл 8 за
адресою: !онечька область, м. Краматорськ, бульв,
Краматорський, 22а (кориryвання)

5 875,87
Управлiння капiтального булiвництва
та перспективного розвrtтку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

ВАК stavebni sроIеёпоst, a,s

70
Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) булiвел ь

дошкiльвого навчмьного закладу Jф 84 за алресою: .Щонецька
область, м. Краматорськ, вул. .Щвiрцева,57 (кориryвання)

6 450,32
Управлi ння капiтального будi вни ltTBa

та перспективного розвитку MicTa
Крама,горськоi MicbKoi ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a,s

,7l

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя ) будiвель
KpaMaTopcbKoi загмьноосвiтньоi школи I-III сryпеня Nо 2 за
цресою:,Д,онецька область, м, Краматорськ,
зул. О, Вишнi, l5 (кориryвання)

l 0 790,24
Управлiння капiтмьного будi вництва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради

ВАК stavebni sроIеёпоst, a.s.

72

Капiтальний ремонт (термомодернiзаuiя) булiвел ь
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи I-III сryпеня J,,lЪ 8 за
адресою: .Щонецька область, м, Краматорськ, вул. .Щвiрчева,
57а (кориryвання)

l 5 850,50
Управлiння капiтального булiвничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi пticbKoi радlл

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

7з

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвель
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи 1-IIl ступеня N9 9 за
адресою: м, Краматорськ, бульв. Краматорський, l7
(кориryвання)

9 659,29
Управлiння капiтасьного булiвничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi llicbKoi рали

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s.

74

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi дошкiльногс
навчального заклалу Nч 7l, роrгашованого за адресою:
.Ц,онецька область, м, Краматорськ, бульв. Краматорський,
l 8а (кориryвання)

8 883,1 7
Управлiння калiтального будiвничтва
та перспективного розвtrтку MicTa
KpaMaTopcbKoi плiськоi рали

ВАК stavebni sроIеёпоst, a.s

75

Капiтшьний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi
Краматорського лошкiльного навчaUIьного закладу N9 64,
розташованого за адресою: .Щонечька область,
м. Краматорськ, вул. Паркова, 32а (кориryвання)

7 260.97
Управ,riння капiтального булiвничтва
та лерспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi лr icbKo[ ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a,s

76

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi
загальноосвiтньоi школи Np 3, ротгашованоi за адресою:
,Д,онецька область, м, Краматорськ, вул. Н. Курченка, l9
(кориryмння)

l 4 868,2б
Управлiння капiтмьного булiвництва
та перспективноl о ро lвитку vicra
KpaMaTopcbKoi пticbKoT ради

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s

7]
Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя ) будi вел ь

дошкiльного навчального закладу Nl 34 за алресою: .Д,онецька
область, м, Краматорськ, вул. Катеринича, 34а (кориryвання)

2 954,95
Управлiння капir,ального булiвничтва
та l|ерспективноt о роlви t Kv lticTa
Крапrаторсько'i пt icbKoi радtr

ТОВ,БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД"

78

Капiтальний ремонт (термомолернiзацiя) будiвель
Краматорського дошкiльного навчальною закладу Ns 60 за
адресою: flонецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадiнова
(Акалемiчна), 86а (кориryвання)

49l1,34
Управлiння капir,ал ьного будiвництва
та перслек] ивноt о розви l ку MicTa
KpaMaTopcbKoi bt icbKo'i ради

ТОВ,БУДIВЕЛЬНА КОМПАНlЯ
КРАММIСЬКБУД,

79

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiвель
KpaMaTopcbKoi загмьноосвiтньоi школи I-I]I сryпеня Nч 25
за адресою: .Щонечька область, м. Краматорськ,
вул. Б. Хмельницького, 25 (кориryвання)

8 472,02
Управлiння капir,ального булiвничтва
та перспективноtо розвltтку MicTa
KpaMaTopcbKoi lticbKoi рали

ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД,

ti0

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi дошкiльною
навчiцьного закладу N9 53, розташов{lного за адресою:
.Щонецька область, м. Краматорськ,
вул. В. Cryca,6l

7 491,25
Упрашiвня капiтмьного будiвничтва
та перспективноl о розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoI MicbKoi ради

ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД,

8]

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) бyaiBrri лошкiльного
навчalльного закладу Nл 92, розташованого за адресою:
,Щ,онецька область, м, Краматорськ, вул, Кирилкiна,28а
(кориryвання)

l0 9l9,45
Управлiння капiтал ыlого булiвничтва
та перспектиsноl о розвltтку rticra
KpaMaтopcbKoi MicbKo1 радtл

ТОВ,БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
крАммlськБул"

82

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвель
Краматорського дошкiльного навчального заклалу Nл 5l за
адресою: [oHeubKa область, м. Краматорськ, вул. Горького
(Конрада Гампера), 4 (кориryвання)

6 7з6,80
Управлiння капiтального булiвничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

ТОВ,БУДlВЫIЬНА КОМПАНIЯ
крАммlськБуд"

83

Капiтал ьний ремонт (термомолернiзачiя) будiвель
Краматорськоi загмьноосвiтньоi школи ЛЪ l7 за алресою:
.Щонецька область, м. Краматорськ, вул. l2-го Грулня, 80
(Благолатна) (кориryвання)

7 446,54
Управлiння капiтального булiвництва
та перспеffiивного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

тов "БудlвЕJlьнА компАнlя
КРАММIСЬКБУД"

8.1

Капiтальний ремонт (термомолернiзачiя) булiвел ь
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи I-III сryпеня Nо l8
за адресою: .Щ,онечька область, м. Краматорськ,
вул, О. Кошового, l 8 (кориryвання)

6 085,36
Управлiння капiтального булiвничтва
та перспективного розвитку MicTa
Крамагорськоi MicbKoT ради

ТОВ "БУДIВЕЛЬНД КОМПДНIЯ
КРАММIСЬКБУЛ"

85

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвель
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи.Il! 23 за адресою:
.Щонецька область, м. Краматорськ, вул. Калiнiна (Михайла
Горяйнова), 45а (кориryвання)

8 з86,27
Управлiння капiтального будiвництва
та перспективногtl розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

ТОВ,БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД"
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86

КапiтальниЙ ремонт (термомОлернiзаurя) будiвель
KpaMaTopcbKoi загальноосвiтньоi школи N9 32 за адресою:
Донецька область, м. краматорськ, вул, Волгодонська,Z2,
Кориryвання

l l 9б9,1 8

Упрамiння капiтального булiвничтва
та перспективного розвltтку MicTa
KpaMaTopcbKoi NlicbKoi ради

тов "БудIвЕльнА компднlя
крАммIськБуд,,

8,]

Булiвлi комунальноi медичноi установи "{итяче
територiальне медичне об'€днання" по вул. Вознесенського,
20, м. Краматорськ - капiтальний ремонт
(термомодернiзацlя)

27 754,72
Управлi ння капiтаq ьного будi вничтва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi пt icbKoi' рали

ТОВ "!онецький iнстиryт воли"

88

Капiтал ьниЙ ремонт (термомОдернiзачiя) булl вель
Краматорськоi загальноосвiтньоi школи I-IIl сryпеня Nо 33
за адресою: м. Краматорськ, вул. Бiлгоролська, 95
(кориryмння)

5 007,48
Управлiння капiтального будi вництва
та перспективного розвитку MicTa
KpaMaTopcbKoi viськоi рали

ВАК stavebni sроlеёпоst, a,s

89

Капiтальний ремонт (термомодернiзацiя) будiвлi
загмьноосвiтньоi школи Ns 3 I. розташованоi за адресою:
,Д,онецька область, м- Краматорськ, вул, Катерини
Бiлокур, l 4, Кориryвання

3 549,79
Управлi ння капiтапьного будiвництва
та лерспективнOго розвитку Micra
KpaMaTopcbKoi пriськоi радtл

ВАК stavebni sроlеёпоst, a.s

90
Булiвлi комунального закладу "I{eHTp первинно[ медико-
caHiTapHol лопомоги Nл l м. Краматорська" 

- капiтальний
ремонт (термомодернiзацiя ). Кориryвання

37 45l ,38

Управлiння калirального будiвництва
та перспекIивн()l о розвитку MicTlt
Краматорськоi MicbKoi рали

ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
КРАММIСЬКБУД"

9l

КапiтальниЙ ремонт булiвлi I-{ентральноi MicbKoi rryблiчноi
бiблiотеки, розташованоi по вул. м. Приймаченко (Гвардiйчiв
Кантемирiвчiв), l6, у м, Краматорську !онецькоi областi
(кориryвання)

l з 426,80
Управлiння капiтального булiвничтва
та перспек] ивн()го розвllr ку rliсга
КраматорськоТ MicbKoi ради

ВАК stavebni SроlеёпоSt, a.S.

92
Капiтальний ремонт (термомолернiзацiя) булiвлi
загальноосвiтньоi школи Лs 5 у м. Краматорську,
Кориryвання

11 725,04
Управлiння капiтального будiвництва
га перспективн()го розвитку MicTa
KpaMttTopcbKoi м icbKoi рали

9]
Реконструкчiя системи знезараження питноi води на

фiльтрувальнiй станцii iз впровадженням електролiзних
установок з виробничтва гiпохлориry натрiю м, Краматорська

76 789,64
Управлiння капiгального будiвнrtцтва
та перспективного розвитку tvticTa

KpaMaTopcbKoi м icbKoi ра,tи

94
Реконсгрукцiя булiвель комунмьного закладу''I-{eHTp
первинноi медико-санiтарноi допомоги М 2 м. Краматорська''
по вул, Василя Сryса (Соuiалiстична),3l (кориryвання)

79 244,96
Управлiння капiгального будiвництва
та перспеmивного розви,гку MicTa
Краматорськоi lticbKoi pallt

ВАК stavebni sроlеёпоst, a,s,

95
Капiтальний ремонт буаiвлi загальноосвiтньоi школи N!] 4 з
благоустросм прилеглоi територii ло вул. !вiрчевiй, 48а, у
м. Краматорську

)6 ) l) o,1
Управлiння капiтапьного будi вttиштва
та перспектиt]l]огtr розвитку lticTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

тов "БудlвЕлыIА l{омпАнIя
КРАММIСЬКБУД"

96

Капiтальний ремонт булiвлi клубу комунального закJIаду
кульryри будинок кульryри "Мiленiум" за адресою:
зул. YKpaiHcbKa (Командарма Федька), 8 l , смт Красноторка,
и, Краматорськ, .Щонеuька область (кориryвання)

4 600,98 Красноторська селищна рада ПрАТ Промстроймонтаж

9]
Капiтмьний ремонт з використанням заходiв
термомодернiзачii будiвлi загмьноосвiтньоi школи I-III
сryпеня Nч 3 у м. Красному Лиманi. Кориryвання

13 25,7,42.
Управлiння освir,и, ptoltoдi та спор]у
Лиманськоi MicbKoi рали

98
Реконструкuiя з використаняям заходiв термомолернiзачii
булiвлi загальноосвiтньоi школи Ns 2 у м. Лиманi
(кориryмння)

з8 848,7l
Управлiння освir,и, молодi та спорry
Лиманськоi пlicbKoi рали

ПП "Сучаснi булiвельнi
технологii - l2"

99
Капiтальний ремонт з використанням заходiв
термомодернiзацii булiвлi загальноосвiтньоi школи I-IIl
сryпеня NЬ 4 у м. Красному Лиманi. Кориryвання

2з 582,57
Управлiння освiт,и, молодi та спорry
Лиманськоi MicbKoi рали

l00
Комунмьний ryртожиток по вул_ Кiльчевiй,2а м, Слов'янськ

- капiтмьний ремонт (модернiзацiя) для розмiщення
внуцtiшньо перемiщених осiб (кориryвання)

8l l27,85
Управлiння житлово-комуl{ал ьного
I осподарства Слlrв'я HcbKoi MicbKoi

ради

гов "lHTEP-HoPM"

l0l
Реконструкчiя корпусу Nl 2 комунального закладу охорони
здоров'я "Бахмутська центральна районна лiкарня" за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, l0 (кориryвання)

57 
,7з6,з4

Комунмьний заклад охорони
здоров'я "Бахмутська централ ьна

районна лiкарня"

гов MlCbKE БудIвництво

l02

капiтал ьний ремонт стоматологiчного вiддiлення i
баклабораторii: та елекгрооблалнання iнфекцiйного корпусу
лiкувально-профiлакгичноi установи I_{ентральноi Micbkoi
лiкарнi м. Вугледара.Щонецькоi областi (кореryвання)

1 409,79
Лiкувально-профiлактич на установа
"L|ентральна MicbKa лiкарня м.
Вугледара"

тов "IPITA"

|0з
термомодернlзацlя головного корпусу лiкувально-
профiлактичноi установи Щентрмьноi MicbKoi лiкарнi
м. Вугледара

9 275,5з
Лiкувал ьно-профiлаmич на установа
"L{ентральна MicbKa лiкарня м.

Вугледара"

ПРИВАТНА ФIРМА "БАНЗАЙ,

l01
калiтальний ремонт булiвлl сiльського булинку кульryри за
адресою: ,Щонечька обл,, Нiкольський район, с.Кмьчик,
вул. I_{ентра.льная, 47

7 l 83,30
Нiкольський районний булинок
кульryри Нiкольськоl районноi ради



\i з/l }IaзBa проскту
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звiтом, тис.грн.

liarlrlBtltlk l Ii,tllя.tlrrtK

l 0.5
l\dl|l lФlьнии ремонт музичноl школи N9 2 за адресою:
ДОнецька область, м.Бiлицьке, вул.Горького, б|д,28 9 723,8 l

вiддiл кульryри i туризму
Добропiльськоl м icbKoi ради

ТОВ ВКФ Техношентр

l06 капiта.пьний ремонт дошкiльного навчального закладуjфl 0
"Веселка" у м.Свiтлодарськ, 54 ''а'' Донецькоi областi

9 0l 8,26
свiтлодарський дошкiльний
навчальний закJIад J,Iq I 0 кВеселка>

ПРИВАТНА ФIРМА "БАНЗАЙ"

l07
Реконсгрукцiя громадськоi будiвлi пiд пенсiйний фонд з
прибуловою по пр. Шахтобулiвникiв,8 м. Покровськ
Донецькоi областi

зI 694,86 Житлово - комунальний вiддiл
Покровськоi MicbKoi ради

l08

Реконструкчiя булiвлi початкового спецiалiзованого
мистецького навчalльного закладу музична школа,
ротгашованоi за адресою: м-н Схiдний, бу1.24 а м.Мирнограл
Донецькоi областi (2 черга)

l4 069,77 Вiддiл кульryрrr Мирноградськоi
мiськоi рали

l09 Капiтальний ремонт булiвлi басейну по
вул, Незалежностi. 22 в м. .Щобропiлля 42 5l1,23

Комунал ьна tРiзкул ыryрно-оздорсtвча

установа <.Щоброл iл ьський ueHTp
фiзичного здоров' я населення кСпорт
для Bcix>

ТОВ "Булiвельно-монтажний
комплекс
"Енергомонтажвентиляцiя''''

ll0
(кап!та,,Iьний ремонт будiвлi псмнЗ <Костянтинiвська
школа мистецтв)) за адресою: пл.Перемоги, 6,
м. Костянтинi вко(кориryвання)

l 8 829,4з вiддiл кульryри Костяttтинiвськоi
viськ<li ради

ТОВ "Булiвельно-монтажне

управлiння"

lll
Реконструкцiя, молернiзачiя та благоустрiй прилеглоi
територii МПК "Булiвельник по вул. Маяковського бул. 9, у
м, Краматорську. [oHeubKoi областi

li2961,84
Управлiння капiтального булiвництва
га перслекти вного розвtлr.ку м icTa
KpaMaTopcbKoi MicbKoi рали

I12
Нежитлова булiвля по вул.Катерини Бiлокур, l у
м,краматорську - реконсгрукцiя пiд дошкiльний навчальний
заклад

38 384,94
Управлiння капiтального будiвництва
га перспекrивноl-о розвитку MicTa
(paMaTopcbKoi MicbKoi рали

llз зý lRq ?,
Управлlння капil.ального булiвництва
,а перспективного розвитку Micтa
(paмaTopcbKo'i lricbKoi ради

,, о | 
Капiтм ьн ий ремонт (санаuiя) булiвлi MicbKoi лiкарнi Nо3

Iv,KpaMaTopcbK, вул, Вознесенського, l7 у Донецькiй областr
I

| 
Управлiн ня капil ального булiвничтва

l9 578,85 
|та 

перспекгивноlо розвитку MicTa

| 
Крамагорськоi vicbKoi рали

ll5
капiтал ьний ремонт Кз "марiупольська загальноосвiтня
школа I-[II сryпенiв ЛЪl 5" за адресою:
вул.Новоросiйська, l2 в м.Марiуполi

22 900,55
{епартамент розвитку )ltитлово-
комунм ы]оi i н(lраструктури
маDivпольськtli lticbkoi пл пrr

Приватне пiдприсмство "Олнайт''

llб
кКапiтальний ремонт булiвгli з благоустрiсм територii
лiвобережного чентру соцiа.льноi реабiлiтацii дiтей з
iнвалiднiстю за адресою: бул.Меотпди,20а в м,МарiуполЬ>

33 з44,84
.Щепартамент розвитку )l(l]тлово-
комунальноi i нфрас,груктури
Марiупол bcbKoi мiськоi рали

П риватне пiдприсмство "олнайт''

l 1,7

Капiтальний ремонт комунаJlьного дошкiльного навчаJIьного
заклалу комбiнованого типу ''Ясла-садок Jф I 06 ''Горобинка''
за адресою: вул, Купрiна, 25а в l_{eHTpMbHoMy районi, м,
марiуполь (без зовнi шнiх мереж елекгропостачання)

46 lо2,7з КЛ "MicbKe управлiнttя капiтального
булiвничтва" лr, Марiуполь тов "опитниЙ зАвод м"

ll8
калiтальний ремонт комунalльного дошкiльного навчiцьного
закJIаду загмьного розвитку ''Ясла-садок J.fq 32 ''.Щивосвiт'' за
адресою: вул. Пашковського, 38а у Лiвобережному районi,
м.Марiуполь

55 849,42 КП "Мiське управлiння калiтального
булiвничтва" м. Марiуполь тов ,опитниЙ зАвод м.

ll9

Капiтальний ремонт комунмьного закJIаду''Марiупольська
загальноосвiтня школа I-III ступенiв Nр7 Марiупольськоi
MicbKoi рали Донецькоi областi'' м адресою: вул.
Леваневського, 7 в I{ентральному районi Марiуполя (з
проеrryмнням)

8l з88,22 КП "Мiське управлiння каrliтального
булiвнпчтва" lr. Марiуполь TOt3 "Скайл Груп"

]20
кКапiтальний ремонт комунчцьного закJlаду кI_Jентральний
районний центр соцiальноi реабiлiтацiТ дiтей-iнвалiдiы за
1дресою: вул. 9 Авiадивiзii, l8>l

16 944,90 КП "MicbKe управлiння капiтального
будiвництва" м.Марiуполь

ТОВ ,БУДIВЕЛЬНА ТА
ТОРГlВЕЛЬНА КОМПАНIЯ
"MlPA,

|2l

реконструкчiя пологового вiддiлен ня комунал ьного закладу
Марiупольське територiальне медичне об'сдна""" aдоро"'"
дитини та жiнки" за адресою: пр.Мира, 80 у
м. Марiуполi"

52 829,86
КП "MicbKe управлiння капiта.ltьного
будiвництва" м, Марiуполь

ТоВ "Булiвельне об'сднання
гЕрц,

l22
Реконструкцiя булiвлi лiкувального корIryса комунального
закладу MicbKa лiкарня Nо l '' на вул. Радiна М,В., 2 у
Кальмiуському районi м, Марiуполя''

55 603,57 КП "Мiське управ,пiння капiтального
бУдiвництва" м. Марiуполь

ТОВ "Будiвельне об'сднання
гЕрц,

|23
капiтальний ремонт Палацу культури''металургiв'', проспекг
Металургiв l50 у KMbMlycbKoMy районi MicTa Марiуполь 92 698,з2 КП "Мiське упрацлiння капiтального

булiвниuтва" м, Марiуполь

121

капiтальний ремонт адмiнiстративноi будiв.гli виконавчого
KoMiTery Марiупольськоi MicbKoi рали по просп. Миру, 70, у
I_{eHTpMbHoMy районi, м. Марiуполь (без зовнiшнiх мереж)

117 222.52
КП "MicbKe управ.ltiння капiтального
булiвничтва" м, Марiуполь



\Ъ з/l Ilазва проскr у

Cy}Ia за
експеI) tlaпrt

звirоrr, r,ttc.l,pH.
.]il rto trtt tt к l li.t;lяlrrltк

|25
Реконс,трукчiя корпусу терапевтичного вiддiлення N9 l
КЛПЗ KMicbKa лiкарня Jф l'' за адресою:
вул. Василiвська, 3l м. Слов'янськ, Донецька область

23 4 i 5,06
Упрашi ння жи]jово-комунального
господарства Слов'я HcbKoi MicbKoi

ради

тов "твк солАр"

l26

Удосконалення системи пасажироперевезень
елекгротранспортом в м. Слов'янськ Донецькоi областi,
шляхом капiтального ремонry (вiдновлення) тролейбусного
маршруry N9 5 та придбання 5 одиниць електротранспорта

72 747.0l
Управлiн ня житлово-комунмьного
господарства Слов'янськоi MicbKoi
ради

пп "рЕмводплАст плюс"

127
Реконструкцtя Соледарськоi ЗоШ Nsl3 IJll сryпенiв по
вул.60 poкiв Жовтня, l 0 М. Соледар ,Щонецькоi областi
(кориryвання)

l5l 5l5,12 Управлiння освiти Соледарськоi
MicbKoi рали

тов "основА Буд плюс,

l28

капlтальний ремонт будiвлi закJIаду загальноi середньоi
освiти 1-III сryпенiвЛЬ3 (СпецiаJiзована школа з
логлибленим вивченням англiйськоi мови> вiйськово-
цивiльноi адмiнiстрачii MicTa Торецьк Донецькоi областi за
адресою: !онечька область, м. Торецьк, вул. евгена
Седнсва,3

34 559.79 вiддiл освiти Вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрачii MicTa TopeubK

ПП "ДОНБАС БУДIНДУСТРIЯ
cEPBIC,

l29
реконструкчiя з термомодернiзацiсю Нiкольськоi гiмназii
"Софiя" з загальноосвiтньою школою I сryпеня М 2
Нiкольськоi районноi ради !онецькоi областi

86 2I9,05
Нiкольська гiмназiя "Сос|iя" iз
загальноосвiтньою школою I сryпеня
Лs 2 Нiкольськоi районноi рали

ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД
монтАж"

I

z5 271.11.1

Реконструкцiя частини примiцень iсную.tого хiрургiчного
коргryсу МирноГрадськоi (ДимиТровськоi) центральноi
MicbKoi лiкарнi по вул. BaT}TiHa, 20, пiд спецiалiзоване
примiщення з iонiзуючим випромiнюванням

7 686,70 Мирноградська центральна MicbKa
лi карня

I Iриватне пiдпрлtсмство
,рЕмводплАст плюс,

2

Капlтал ьний ремонт терапевтичного корпусу (замi на
вiконних блокiв) Мирноградськоi центральноi Micbkoi
лiкарнi, розгашованого за адресою: м. Мирноград.Щонецькоi
областi, вул, Соборна, 20, продовження робiт

l 035,2l Мирногралська uентрал ьна м icbKa
лiкарня

ТоВ кlПМ>

3

Капiтальний ремонт загальноосвiтньоi школи 1-1Il сryпеня,
с, Петрiвка flруга, Олексанлрiвський район. Замiна BikoH та
дверей (молоткових), зilмiна опалювальноi системи

2 з19,9з вiддiл освiти олександрiвськоi
район ноi дерясадм iHicTpauii

тов "монолIт-цЕнтр.

4
Капiтальний ремонт комунального закладу ..Марiупольська

MicbKa лiкарня швидкоi медичноi допомоги'', хiрургiчне
вiдцiлення вул. Бахмугська, 2Оа, в м, Марiуполi

7 з95,з7
.Щепартамент розвитку житлово-
комунал bHoi i нфраструкryри
Марiупол bcbKoi MicbKoi ради

тов,дорlс"

5
Капiтальний ремонт Центрiцьноi бiблiотеки iMeHi Короленка
за адресою: просп. Миру, 93б, у м. Марiуполi (кориryвання) 6 8з4,64

.Щепартамент розвитку житлово-
комунальноi iнфраструкryри
Марiупольськоi пlicbKoi рали

тов,дорIс"


