
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-78 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 соц-економічного розвитку м.Бурштина 

та с.Вигівка на 2019 рік 

*  Без проведення 

процедури 

 * 

1. Поточний ремонт покрівлі багатоквартирного 

будинку №16 по вул. Січових Стрільців 

 45261400-8 Настилання дахів 

2240  20 000,0  Без проведення 

процедури 
грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 (обласна субвенція) 

2. Приєднання ІТП до внутрішніх теплових 

мереж систем опалення і ГВП  громадської будівлі 

по вул.С.Стрільців,15 
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи  

(45331000-6 Встановлення опалювальних, 

вентиляційних систем і систем кондиціонув. повітря)  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Програма співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках на 2019 рік 

2240 7360,0 Без проведення 

процедури 
грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

3. Заміна вікон та дверей в 5п. багатоквартирного 

будинку по вул.Стуса,13 

45421130-4 Встановлення дверей і вікон  

2240 7360,0 Без проведення 

процедури 
грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Про внесення змін в «Цільову програму у галузі 

розвитку земельних відносин на території м/ради на 

2017-2020р.»  

* * * * * 

4. Виготовлення проектів землеустрою 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

 

2240 -2 800,0 Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



5. Виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового 

використання по вул.О.Басараб для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку 

71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні 

послуги  

2281 2 800,0 Без проведення 

процедури 
грудень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Про затвердження програми про дольову участь 

співвласників у поточному та капітальному 

ремонтах у багатоквартирних будинках м. Бурштин  

2240 18908,40  Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6. Поточний ремонт покрівлі в буд.№2 по вул.Басараб 

45261910-6 Ремонт дахів   

2240 18908,40 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

 8796,0 Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Поточний ремонт покрівлі даху будівлі по вул. 

Стрільців, 16 

45261400-8 Настилання дахів  

2240 8796,00  Без проведення 

процедури  

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.12.19р.  № 112 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


