
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-2 до річного плану закупівель на 2018 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведення експертного обстеження, 

технічного огляду ліфтів 

  71319000-7 Експертні послуги  

 

2240 

 

50 000,0 

 

допорогова 

 

Січень-грудень 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Проведення поточних, позачергових 

ремонтів, капітально-відновлювальних 

робіт ліфтів 

  50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів   

 

2240 

 

50 000,0 

 

допорогова 

січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Обслуговування вуличного освітлення 

 50232100-1 послуги з техн обслуговуван. 

 систем вул. освітлення  

 

2240 

100 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

4. Поточний ремонт мереж вуличного 

освітлення 

45310000-3 - Електромонтажні роботи  

 

2240 

50 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

 

5. Придбання матеріалів для вуличного 

освітлення (світлодіодні лампи) 

Лампи 31531000-7  

 

2210 

50 000,0  

допорогова 

січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

6. Повірка приладів обліку (вул.. 

освітлення), проведення їх заміни  

 50413000-3 Послуги з ремонту і техн. 

 

2240  

20 000,0 Без проведення 

процедури 

січень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



обслуговування контрольних приладів  

7. Експертна оцінка комунального майна  

   71319000-7 Експертні послуги 

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  
Січень-грудень рішення м/ради від 28.02.2017 

року №07/24-17 «Про внесення 

змін до Положення»  

8. Придбання вапна,фарби, матеріалів для 

підготовки міста до свят 

44921200-4 – Вапно  

44800000-8 Фарби, лаки, друкарська 

фарба та мастики  

 

2210 

20 000,0  Без проведення 

процедури  
Січень-грудень рішення мі/ради від 31 березня 

2017 року № 02/28 – 17  

9. Запуск та обслуговування фонтану 

45232460-4 Санітарно-технічні роботи  

 

2240  30 000,0  Без проведення 

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

29.11.16р.  

10. Обслуговування громадського туалету 

по вул.С.Бандери 

50760000-0 Ремонт і технічне 

обслуговування громадських вбиралень  

 

2240 

10 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

11. Послуги по оренді і обслуговуванні 

санітарних біокабін 

90910000-9 Послуги з прибирання  

 

 

2240  

15 000,0 допорогова січень-грудень п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. Послуги автогрейдера 

50230000-6 Послуги з ремонту, техн 

обслуг дорожн інфраструктури і пов’язан 

обладнання та супутні послуги  

 

 

2240  

60 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

13. Ремонт та заміна пожежних гідрантів 

50413200-5 Послуги з рем і техніч 

обслугов протипожежного обладнання  

 

2240 

20 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

14. Обслуговування ковзанки в районі 

вул.Коновальця 

45262320-0 Вирівнювальні роботи  

 

2240  

25 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

15. Послуги з відлову, стерилізації та 

вакцинації бездомних тварин 

77610000-9 - Послуги з відлову тварин  

 

2240 

25 000,0 допорогова січень-грудень п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

16. Підсипка дороги до нового кладовища 

 45442300-0 Захист поверхонь  

2240 5 000,0 Без проведення 

процедури  

січень-грудень рішення мі/ради від 31 березня 

2017 року № 02/28 – 17  



17. Поточний ремонт освітлення лазні по 

вул.І.Франка 

50232000-0 Послуги з техн. обслуг систем 

освітлення вул і гром місць та світлофорів  

2240 5 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

18. Підрядні роботи по підготовці міста до 

свят 

45212140-9 - Встановлення об’єктів 

дозвілля  

2240 25 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від  16.01.18р.  №3. 

 

 

  

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    
  

  


