
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-18 до річного плану закупівель на 2020 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 зак, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма соц. економ. розвитку на 2020 рік * * Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
1.Відро, макловиці для благоустрою (побілка) 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування  

2210 1186,0  Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

2.Обладнання для проведення дезінфекції: 

оприскувач бензиновий 

39330000-4 Дезінфекційне обладнання  

2210 830,0 Без проведення 

процедури  
квітень постанова 225/20.03.20  

 

3. Капітальний ремонт дороги навколо скверу 

Чорновола в м.Бурштин Івано-Франківської 

області  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 1429818,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

4. капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вул.С.Бандери (меморіал Загиблим воїнам) в 

м.Бурштин Івано-Франківської області  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 1317372,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 



5. капітальний ремонт алеї Шептицького в 

м.Бурштин Івано-Франківської області 

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

 

3132 518208,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

6. капітальний ремонт дорожнього покриття 

вул.Коновальця в м.Бурштин  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 1431611,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

7. капітальний ремонт вулиці Шевченка, на ділянці 

від вул.Бандери до церкви "Вознесіння Чесного 

Хреста) в м.Бурштин Івано-Франківської області  

 45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 1381594,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

8. капітальний ремонт дороги вулиці 

Будівельників, на ділянці від АЗС "ОККО" до 

готелю "Супутник"  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132  1397455,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

9. капітальний ремонт дорожнього покриття від 

вулиці Шухевича,6 до вул.С.Стрільців,27 в 

м.Бурштин Івано-Франківської області  

45233000-9 Будівництво, влаштовування 

фундаменту та покриття шосе, доріг  

3132 1399216,80 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19 (співфінансування з 

м/бюджету – 1000,0 грн.) 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 17.04.2020 р.  №27 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


