
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-44 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма функціонування ЦНАП на 2019 рік 

 

* * * Рішення міської ради від 29.05.19 

№06/74-19  

1. Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Правила визначення вартості будівництва зат ДК 

021:2015 45400000 – 1 Завершальні будівельні 

роботи  

3142 -45108,0 

 

Допорогова 

закупівля  

Червень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15: загальнобудівельні 

роботи: влаштування вивіски згідно ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013. Правила визначення вартості будівництва  

 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  

3142 41300,0 Допорогова 

закупівля  

червень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 
 

3. Здійснення авторського нагляду по об'єкту 

Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15  

71247000-1 Нагляд за будівельними роботами 

3142 3808,0 Без проведення 

процедури 

червень рішення м/ради від 28.02.17 

N07/24 – 17 (авторські права) 

4. Придбання та встановлення ролет тканинних на 

вікна для ЦНАП 

39510000-0 Вироби домашнього текстилю  

2210 40 000,0 Допорогова 

закупівля  

червень Рішення міської ради від 29.05.19 

№06/74-19 

5. Підвищення енергоефективності шляхом 

утеплення зовнішніх стін громадської будівлі по 

вул.С.Стрільців,15, 1 поверх (капремонт) згідно 

3132 299800,0 Допорогова 

закупівля  

червень Рішення міської ради від 29.05.19 

№06/74-19  



ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості 

будівництва   45443000-4 Фасадні роботи  
6. Опорядження цоколя громадської будівлі по 

вул.С.Стрільців,15 (капремонт) згідно ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  

3132 70 000,0 Допорогова 

закупівля  

червень Рішення міської ради від 29.05.19 

№06/74-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 

2019р. 

* * * *  

7. Обслуговування вуличного освітлення  

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуг. 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та 

супутні послуги  

2240 -662,0 Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

8. Проведення технічного нагляду по обслуговуванню 

вуличного освітлення 

71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією  

2240 662,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

9. Підготовка міста до святкових заходів в частині 

підрядних робіт по благоустрою  
90910000-9 Послуги з прибирання  

2240 -625,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

10. Проведення технічного нагляду по підготовка міста 

до святкових заходів в частині підрядних робіт по 

благоустрою 

71248000-8 Технічний нагляд за проектами та 

документацією  

2240 625,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

11. Повірка приладів обліку електроенергії 

вуличного освітлення, проведення їх заміни 
50410000-2 Послуги з ремонту і тех обсл вим, випробув 

і контр. Приладів  

2240  - 505,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

12. Повторне підключення електроенергії в 

електромережу ТП 

50710000-5 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель  

2240 505,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

13. Нове будівництво теплової мережі до громадської 

будівлі по вул.С.Стрільців,15 в м.Бурштин  

з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

3122  -190 000,0  Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/р від 22.02.19 №02/68-

19 (зг з вимогами ДСТУ Н Б 

В.2.5-35:2007 «Теплові мережі та 



45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь  

(45232140-5 Будівництво магістральних тепл.мереж)  

мережі гаря водопост з використ 

попередньо теплоіз трубопров. 

Настанова з проект, монтажу, 

приймання та експлуатації»). 

14. Нове будівництво теплової мережі до громадської 

будівлі з влаштуванням вузла обліку теплової енергії в 

м.Бурштин, вул.С.Стрільців,15, Івано-Франківська 

область»  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь  

(45232140-5 Будівництво магістральних тепл.мереж)  

3122 276362,0  допорогова червень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

15. Проведення технічного нагляду: нове будівництво 

теплової мережі до громадської будівлі  з 

влаштуванням вузла обліку теплової енергії в 

м.Бурштин, вул.С.Стрільців,15 

71248000-8 Технагляд за проектами та документацією  

3122 4454,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління  

* 20 000,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субв з держбюджету) 

16. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: монітор, БФП з*1 (субвенція з 

держбюджету) 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

3110 10 899,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 

17. Покращення мат-технічної бази відділу у справах 

молоді і спорту: системний блок (субв з держбюджету) 

30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна 

частина) (30213400-9 Центральні процесорні пристрої 

для персональних комп’ютерів  

3110 9 101,0 Без проведення 

процедури  

червень Рішення м/ради №06/35-17 від 

31.07.17 (субвенція з 

держбюджету) 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 05.06.19р.  №58. 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


