
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-27 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 

очік вартість 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнт. початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

 

1. Поточний ремонт тепломережі (квартальних) аварійної 

ділянки по вул.Будівельників,7-9 між т.к.8.2.3 – 8.2.4)  

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналіз, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря  

45232000-2 Допом роботи з проклад. трубопроводів і кабелів  

2240 37928,0 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

2. Поточний ремонт тепломережі по вул.Енергетиків- 

Будівельників між ТК 8.4.–ТК 8.4.1  

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря  

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і 

кабелів  

2240 9954,0 - грудень за погодженням  депут. 

комісії з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

3. Заміна будинкового вводу тепломережі по 

вул.Будівельників,7 

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря  

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 29490 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

4. Ізоляція тепломережі по вул. від Бандери до Петлюри  

43.39.1 Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші  

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

2240 15 000 - грудень  за погодженням  депут. 

комісії з бюджету та  

еконрозвитку від 28.11.16 

5. поточний ремонт під’їзної дороги по вул.С.Стрільців,3  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

45112730-1 Благоустрій доріг і шоссе  

2240 35 274 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та екон  

розвитку від 28.11.16 

6. Пот. ремонт вул. освітлення вздовж доріжки від 

вул.Шухевича (в районі кафе «Золотий Захід») до буд. по 

вул.С.Стрільців,5 

2240 11 603 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та  



43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

економічного  

розвитку від 28.11.16 

7. Поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між 

вулицями С.Петлюри та С.Бандери  

43.21.1 Роботи електромонтажні  

45310000-3 Електромонтажні роботи  

2240 10 442 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

8. Заміна водопр. мережі по вул.Коновальця-Грушевського 

36.00.2 Обробляння та розпод. води трубопроводами 

65130000-3 Експлуатування систем водопостачання  

2240 20 439 - грудень  за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

екон  розвитку від 28.11.16 

9. поточний ремонт вул. освітлення по вул.Івасюка 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

2240 20 170 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та економ  

розвитку від 28.11.16 

10. Поточний ремонт дороги (підсипка ямок) в районі 

вул.І.Франка  

41.00.4 Будування нежитлових будівель  

45112730-1 Благоустрій доріг і шоссе  

2240 3 458 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та економ  

розвитку від 28.11.16 

11. Експертиза проекту «Кап 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     

3132 130 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

12. Відновлення МАФ (лавок) по вул.Стуса,18 (1-2 підїзд) 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

45223200-8 Конструкційні роботи  

2240  4 500 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та екон  

розвитку від 28.11.16 

13. Відновлення МАФ (лавок) по вул..Стуса,21 

 81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

 45223200-8 Конструкційні роботи  

2240  -4 500 - грудень за погодж деп.комісії з 

бюджету та екон  

розвитку від 28.11.16 

14. Заміна зворотніх трубопроводів системи опалення в 

будинках по вул.Будівельників 5,6,7,11,12  
81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

2240  -45 000 - грудень  за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

економ розвитку від 

28.11.16 

15. Заміна горищного розгалуження трубопроводів хол. 

водопостачання в буд. по вул.Будівельників 3-12 

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами 

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

2240 - 66 370 - грудень за погодженням  депут. 

комісії з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

16. Заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. 

водопостачання в будинках: В.Стуса 3,8, С.Стрільців,5, 

Шухевича 6,8,10,14,16 

43.22.1 Монтаж водопровідних, канал, систем опалювання, 

2240 -11 298 - грудень  за погодженням  

депутатської комісії з 

бюджету та  

економічного  



вентиляції та кондиціювання повітря  

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

розвитку від 28.11.16 

17. Заміна горищного розгалуження системи опалення в 

будинках по вул.Будівельників,2А 

43.22.1 Монтаж водопровідних, канал, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря  

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

2240 -12 150 - грудень за погодж деп. комісії з 

бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

18. Обслуговування міського фонтану  

81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів 

45454100-5 Відновлювальні роботи  

2240 -11 880 - грудень  за погодж депутатської 

комісії з бюджету та  

економ розвитку від 

28.11.16 

19. Кап. ремонт водогону по вул.Енергетиків, Будівельників  

43.22.1 Монтаж водопровідних, канал, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря 

45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація  

3132  -4 176 - грудень за погодженням  деп комісії 

з бюджету та  

економ розвитку від 

28.11.16 

20. Поточний ремонт лазні по вул..Франка 

81.10.1 Послуги доп комбіновані щодо різних об'єктів 

45232460-4 Санітарно-технічні роботи  

2240 -28 884 - грудень  за погодж. деп комісії з 

бюджету та економ 

розвитку від 28.11.16 

21. Заміна водопровідної мережі по вул. Січових Стрільців (в 

районі будинку №3, ДНЗ №3)  

43.22.1 Монтаж водопровідних, канал, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря  

45231100-6 Загальні трубопровідні роботи  

2240 -9 672 - грудень за погодженням  деп. 

комісії з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16 

22. Впорядкування території містка по вул..Над Потоком 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території 

45211360-0 Містобудівельні роботи  

2240  - 3 458 - грудень  за погодж.деп. комісії з 

бюджету та  

економрозвитку від 

28.11.16 

23. Пот. ремонт вул. освітлення по вул.Л.Українки 

43.21.1 Роботи електромонтажні  

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

2240  -1 000 - грудень за погоджен.  депутатської 

комісії з бюджету та  

економічного  

розвитку від 28.11.16  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.12.16р.  № 44. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура      

 

                                 

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар 


