
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-26 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 

1. Ліквідація наслідків стихії 10-11 березня 2019р. по 

вул. В.Стуса,3  

ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи 

2240 1136,40  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

2. Ліквідація наслідків стихії 10-11 березня 2019р. по 

вул. В.Стуса,5  

ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

2240 14026,80  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

3. Ліквідація наслідків стихії 10-11 березня 2019р. по 

вул. В.Стуса,13  

ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

2240 8464,80  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

4. Ліквідація наслідків стихії 10-11 березня 2019р. по 

вул. В.Стуса,15  

ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші 

спеціалізовані будівельні роботи  

2240 5174,40  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

Програма соціально-економічного та культурного 

розвитку на 2019 рік 

0110000 * * Січень-грудень  Рішення м/ради від 20.12.2018 

№25/65-18 

5. Капіт ремонт дорожнього покриття в районі 

провулку вулиць Петлюри-Грушевського  за ГБН 

Г.1-218-182:2011 “Ремонт авт доріг заг користув. 

Види ремонтів та перелік робіт” 45230000-8 

Будівництво труб, ліній зв’язку та електр, шосе, 

3132 - 1920,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 



доріг, аеродромів і залізн доріг; вирівн поверхонь 

(Брукування та асфальтування)  
6. Співфінансування проектів Стратегії соціального 

партнерства ДТЕК з м.Бурштин  

99999999-9 не визначено 

2240 -40 000,0  Без проведення 

процедури  

Січень-грудень  Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24 – 17  

7. Робочий проект  «Капіт ремонт дорожнього 

покриття від вул.С.Бандери (від автомобільної 

дороги  Т-09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду до 

будинку Будівельників,12  у м.Бурштин Івано-

Франківської області». 
ДК 021:2015 71320000-7 Послуги з інженерного 

проектування 

3132  15397,0 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення міської ради від 27.03.19 

№010/69 – 19  

8. Робочий проект  «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Міцкевича (від автомобільної дороги  H 

О9 Львів-Мукачево) до заїзду до будинку 

Енергетиків,11  у м.Бурштин Івано-Франківської 

області». 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування 

3132  14586,0 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення міської ради від 27.03.19 

№010/69 – 19  

9. Експертиза робочих проектів по капітальному 

ремонту дорожнього покриття 

71310000-4 Інженерні послуги різні 

3132 11937,0 Без проведення 

процедури  

квітень Рішення міської ради від 27.03.19 

№010/69 – 19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 26.03.19р.  №35. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


