
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-2 до додатку до річного плану закупівель на 2017 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. Заправка та ремонт катріджів 

    50800000-3 Послуги з різних видів 

ремонту і технічного обслуговування 

 2240 600,0 Без проведення 

процедури  
січень п.2 рішення міської ради №04/20-16 від 

29.11.16 «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт і послуг за 

кошти місцевого бюджету» 

2. Заправка та ремонт катріджів 

    50800000-3 Послуги з різних видів 

ремонту і технічного обслуговування  

2240 23 400,0 допорогова лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Послуги друку оголошення в газеті 

    79820000-8 Послуги, пов’язані з друком 

2240 3522,0  Без проведення 

процедури  
січень п.2 рішення міської ради №04/20-16 від 

29.11.16 «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт і послуг за 

кошти місцевого бюджету» 

4. Послуги друку оголошення в газеті 

    79820000-8 Послуги, пов’язані з друком 

2240 6478,0 допорогова лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

5. Експертна оцінка комунального майна 

та земельних ділянок, організація та 

проведення аукціонів 

   71319000-7 Експертні послуги 

2240 17080,0 Без проведення 

процедури  
січень п.2 рішення міської ради №04/20-16 від 

29.11.16 «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт і послуг за 

кошти місцевого бюджету» 

6. Експертна оцінка комунального майна 

та земельних ділянок, організація та 

проведення аукціонів 

   71319000-7 Експертні послуги 

2240 2920,0 допорогова лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



7. Проведення експертного обстеження 

капітально-відновлювальних робіт та 

позачергового огляду ліфтів 

  71319000-7 Експертні послуги  

  50750000-7 - Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів   

2240 80000,0  Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

8. Обслуговування вуличного освітлення 

  50232100-1 послуги з техн обслуговуван. 

 Систем вул. освітлення  

2240 60 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р. 

9. Матеріали вуличного освітлення 

    (світлодіодні лампи) 

    Лампи 31531000-7  

2210 100 000,0 допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Повірка приладів обліку, проведення 

їх заміни  

    50413000-3 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування контрольних 

приладів  

2240  20 000,0 допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Облаштування освітлення пішохідних 

переходів 

 45316110-9 Монтаж обладнання 

дорожнього освітлення  

2240 25000,0 допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

12. Капітальний ремонт об’їзної дороги по 

вул.Коновальця-Стуса 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013; ДК 021:2015 - 

45233142-6 "Ремонт доріг" 

3132 700 000,0  допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

13. Забезпечення утримання місць 

загального користування (громадського 

туалету) 

50760000-0 Ремонт і технічне 

обслуговування громадських вбиралень  

2240 50 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

14. Виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, які 

підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах) 

71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, 

оцінювання витрат  

2240 10 000,0  допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



15. Виготовлення детального плану  

території  

71250000-5 Архітектурні, інженерні та 

геодезичні послуги  

 

2240 15 000,0  допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

16. Виготовлення звіту про технічний стан 

внутрішньогосподарських меліоративних 

систем на площі 6 га в урочищі 

«Пасовище» та під забудованими землями 

71621000-7 Послуги з технічного аналізу 

чи консультаційні послуги  

2240  50 000,0  допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

17. Заміна підвального розгалуження 

системи опалення в буд. по вул.В.Стуса,6  

50720000-8 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування систем 

центрального опалення  

2240  77 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

18. Підсипка доріг  

45442300-0 Захист поверхонь  

2240  10 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

19. Роботи по благоустрою льодової арени 

45262320-0 Вирівнювальні роботи  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

20. Придбання планшетів для 

депутатських повноважень 

30213200-7 Планшетні комп’ютери  

3110 100 000,0  допорогова  січень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 30.01.17р.  № 6. 

 

 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                ________________________                                       С.Видай 

 

                                        

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар    
 


