
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-13 до додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 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. Кап. ремонт пішохідної доріжки 

вул.Шухевича  

41.00.4 Будування нежитлових будівель 

(нове будівництво, реконструкція, 

капітальний і поточні ремонти)  

45233253-7 Влаштування тротуарного 

покриття  

3132  - 59 000,0 Державні 

допорогові 

торги 

Електронні 

закупівлі  

- 

 

Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

 

 

2. Поточний ремонт дашка будинку по 

вул.В.Стуса,8 під’їзд 7 на умовах спів 

фінансування 

43.39.1 Роботи будівельні 

опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші 

45453100-8 Реставраційні роботи  

2240 4 000,0 - серпень Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

  

3. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Шухевича ( від 

вул.Калуська) 
41.00.4 Будування нежитлових будівель 

(нове будівництво, реконструкція, 

капітальний  і поточні ремонти) 

 45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

3132 391284,0  Державні 

до порогові 

торги 

Електронні 

закупівлі  

вересень Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

  



4. Робочий проект «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Р.Шухевича (від вул.Калуська до 

заїзду до будинків Р.Шухевича,10-12) 

у м.Бурштин Івано-Франківської 

області»  

 71.11.1 Плани та креслення 

архітектурні  

71242000-6 Підготовка проектів та 

ескізів, оцінюв. витрат  

3132 4421,0  - серпень Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

  

5. Робочий проект «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Р.Шухевича (від вул.Міцкевича  

до заїзду до будинків Р.Шухевича,10-

12)  у м.Бурштин Івано-Франківської 

області»  

 71.11.1 Плани та креслення 

архітектурні  

71242000-6 Підготовка проектів та 

ескізів, оцінюв. витрат  

3132 4295,0  - серпень Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

  

6. Поточний середній ремонт дороги 

Бурштин-Калуш •Автошлях Т0910 

41.00.4 Будування нежитлових 

будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний  і поточні 

ремонти) 

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 190 267, 0 Державні 

до порогові 

торги 

Електронні 

закупівлі  

Вересень-

грудень 

Рішення міської ради від 26.08.16 

№10/16-16 «Про внесення змін до 

Програми соц-економ розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р.». 

  

7. Пот. ремонт вул. освітлення с.Вигівка 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

50232100-1 послуги з техн обсл с-м вул. 

освітлення  

2240 30 000,0 - Вересень-

грудень  

Рішення міської ради від 26.08.16 

№03/16-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016р.» 

8. Придбання ліцензії на  програмний 

продукт «Zilya!Антивірус для Бізнесу» 

для комп’ютерної мережі 

2240 3000,0 - Вересень-

грудень  

Рішення міської ради від 26.08.16 

№03/16-16 «Про внесення змін до 

міського бюджету на 2016р.»  



58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії 

на право користування програмним 

забезпеченням 

48761000-0 Пакет антивірусного 

програмного забезпечення  

9. Підрядні роботи за кошторисом на 

ліквідацію наслідків стихії 21.06.2016р. в 

м.Бурштин 

43.91.1 ДК 016:2010 

Роботи покрівельні 
45261910-6 ДК 021:2015 

Ремонт дахів  

2240 22455,60 - Серпень-

вересень 

Рішення міської ради від  22 липня  

2016 року № 01/15 – 16 «Про 

внесення змін до міського бюджету 

на 2016р.». 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 30.08.16р. №19. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

                                                   

Секретар тендерного комітету                                                        ________________________                                       М.Назар    


