
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-21 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. Поточний ремонт вуличного освітлення 

вздовж доріжки від вул.Шухевича (в 

районі кафе «Золотий Захід») до будинку 

по вул. С.Стрільців,5  

 43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240 10 000,0  -  листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16 

2. Облаштування освітлення пішохідного 

переходу до ПК «Прометей»     
43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240 25 000,0 - листопад Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

3. Поточний ремонт шатрового покриття 

будинку по вул.Шухевича,16 (заміна 

шиферу) 

 43.91.1 Роботи покрівельні 

45261212-3 Покривання дахів шифером  

2240 10 000,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

4. Обслуговування вуличного освітлення 
43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240 30 000,0  - листопад Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

5. Поточний ремонт вуличного освітлення 

у провулку між вулицями С.Петлюри та 

С.Бандери  

2240 16 000,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  



43.21.1 Роботи електромонтажні  

45310000-3 Електромонтажні роботи  

6. Поточний ремонт під’їздної дороги до 

будинку вул.В.Стуса ,13  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240 40 000,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

7. Послуги автогрейдера 

28.92.9 Роботи субпідрядні  

45112730-1 Благоустрій доріг і шоссе  

2240 - 29 700,0  - листопад Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

8. 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 

 

листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

9. Ремонт дороги в районі церкви по 

вул.Петлюри  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

2240  53 425,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

10. Послуги з технічного нагляду по 

ремонту дороги по вул.Петлюри 

71.12.1 - Послуги інженерні  

79421100-2 Послуги з нагляду за 

виконанням проектів, крім будівельних        

2240 575,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

11. Експертиза проекту «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття по 

вул.Шухевича (від вул.Міцкевича до 

заїзду до будинків Р.Шухевича 10-12) у 

м.Бурштин Івано-Франківської області»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги    

2240 1 862,40 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

12. Послуги з технагляду за виконанням 

робіт по кап. ремонту дороги 
71.12.1 - Послуги інженерні  

79421100-2 Послуги з нагляду за 

виконанням проектів, крім будівельних       

2240 513,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

13. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Енергетиків 

 45112730-1 Благоустрій доріг і шосе  

3132 99 900,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  



14. Заміна погрузних глибинних насосів 

ЕЦВ  
32.99.9 Роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших промислових виробів 

45259000-7 Ремонт і технічне 

обслуговування установок  

2240 - 401,15 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

15. Поточний ремонт вуличного 

освітлення по вул.Шухевича  

 43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240  -231,40 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

16. Заміна водопровідної мережі 

Коростовичі, свердловина №3-

свердловина №4 д.225»  
36.00.2 Обробляння та розпод. води 

трубопроводами 

65130000-3 Експлуатування систем 

водопостачання  

2240 -455,40 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

17. Заміна обладнання для лабор. ВОС  

28.99.9 Роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших машин і устатковання 

спеціальної призначеності, н. в. і. у. 

45259000-7 Ремонт і технічне 

обслуговування установок  

2240 - 252,60 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

18. Заміна водопроводу Коростовичі-

свердловина №2  
36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 

65130000-3 Експлуатування систем 

водопостачання  

2240 - 242,80 -  листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

19. Виготовлення та заміна шиберів на 

виході з первинних відстійників  
37.00.1 Послуги каналізаційні 

45259000-7 Ремонт і технічне 

обслуговування установок  

2240 - 781,60  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

20. Улаштув доріжки по вул.С.Бандери,34  

81.30.1 Послуги щодо благ. території 

45233253-7 Влаштування тротуарного 

покриття  

2240 -994,80 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  



21. Поточний ремонт освітлення будинку 

по вул.Шухевича 2  

27.40.99 Роботи субпідрядні як частина 

виробництва електричного 

освітлювального устаткування  

45310000-3 Електромонтажні роботи  

2240 - 108,40 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

22. Поточний ремонт вул. освітлення від  

вул. Д.Галицького  до вул. Лісної  
43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240 -786,20 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

23. Ремонт двох автозупинок 

громадського транспорту у м.Бурштин  
49.31.2 ДК 016:2010  

50800000-3 ДК 021:2015  

2240 -847,20 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

24. Встановлення огорожі по вул. 

Міцкевича  
81.30.1 Послуги щодо благоустр. території 

45223200-8 Конструкційні роботи  

2240 -87,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

25. Поточний ремонт вуличного 

освітлення в районі вул.Стефаника 15-17  

43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

освітлення  

2240 -1264,05 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

26. Виконання експертизи проекту 

будівництва мереж водопостачання та 

споруд на них до ділянки 

«Індустріального парку «Бурштин»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги     

2240  6452,60 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

27. Розробка проекту детальної території 

забудови мікрорайону в урочищі 

«Пасовище»  
71.11.3 - Послуги щодо планування 

міських і сільських поселень  

71319000-7 Експертні послуги      

2240 -1 000,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

28. Публікація матеріалів у газеті 

«Бурштинський вісник»  

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші  

2240 1 000,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  



79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  

29. Експертна оцінка комунального майна 

та земельних  ділянок, організація та 

проведення аукціонів 

82.99.1 Послуги комерційні допоміжні, 

інші, н. в. і. у. (експертна оцінка)  

71319000-7 Експертні послуги       

2240 -49 000,0 - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

30. Розробка топографо-геодезичних 

вишукувань  с.Вигівка  
71.11.3 - Послуги щодо планування 

міських і сільських поселень  

71319000-7 Експертні послуги       

2240 45 000,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

31. Виконання експертизи проекту 

будівництва каналізаційних мереж та 

споруд на них до «Індустріального парку 

«Бурштин»  

71.12.1 Послуги інженерні 

71319000-7 Експертні послуги      

2240 4 000,0  - листопад  Рішення міської ради від 27.10.16 

№05/19-16  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.11.16р.  № 33. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

                                                

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар 


