
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Експлуатація мережі 

зовнішнього освітлення                                     

(ДК 016-97 – 40.10.30) 

КЕКВ -

1163;1165

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

2
Утримання кладовищ                                                     

(ДК 016-97 – 93.03.12) 
КЕКВ -1165

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

3

Експлуатація доріг: 

механізоване прибирання, 

ручне прибирання                                               

(ДК 016-97 – 90.00.30)  -                     

10 лотів

КЕКВ -1165
міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

4
Вилов бродячих тварин                                  

(ДК 016-97 – 01.50.10) 
КЕКВ -1134

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

5

Утримання та ремонт 

фонтанів                              

(ДК 016-97 – 41.00.20) 

КЕКВ -1134
міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

 Річний план державних закупівель управління житлово-комунального господарства  м. Івано-Франківська на 

2010 рік, який підлягає оприлюдненню зі змінами.                   
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цінових 
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Примітки
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Благоустрій    міста



6

Експлуатація світлофорів та 

дорожніх знаків                                   

(ДК 016-97 – 31.62.9) 

КЕКВ -1134
міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

7

Експлуатація дощової 

каналізації                                             

(ДК 016-97 – 90.00.11) 

КЕКВ -1165
міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

8

Доставка померлих на 

судмедекспертизу                                     

(ДК 016-97 – 93.03.11) 

КЕКВ -1134
міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

9
Поточний ремонт доріг                                       

(ДБН Д.1.1-1-2000) - 5 лотів
КЕКВ -1134

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

10
Озеленення міста                                                   

(ДК 016-97 – 01.41.12) 
КЕКВ -1134

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

11
Закупівля асфальтобетонної 

суміші (ДК 016-97 – 14.50.10) 

КЕКВ -1134; 

2133; 2143

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
проведено

12

Закупівля бітуму нафтового 

для верхнього дорожнього 

покриття марки БД 60/90 (ДК 

016-97 – 23.20.32)              

КЕКВ -1134; 

2133; 2143

міський 

бюджет
відкриті торги І - квартал

тендерний 

відділ
відмінено

13

Експлуатація мережі 

зовнішнього освітлення                                     

(ДК 016-97 – 31.62.9) 

КЕКВ -

1163;1165; 

1134

міський 

бюджет
відкриті торги ІІ- ІІІ квартали

тендерний 

відділ

14

Експлуатація доріг: 

механізоване прибирання, 

ручне прибирання                                               

(ДК 016-97 – 90.00.3)                     

КЕКВ -1165
міський 

бюджет
відкриті торги ІІ- ІІІ квартали

тендерний 

відділ



15

Експлуатація та ремонт 

дорожніх дамб                         

(ДК 016-97 – 01.41.1) 

КЕКВ -1134
міський 

бюджет

запит цінових 

пропозицій 

(котирувань)

ІІ- ІІІ квартали
тендерний 

відділ

вик. Т.Бойчук, 3-25-32
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