
ДОДАТОК 

до річного плану закупівель по УКБ міськвиконкому на 2016 рік 

код 05397574 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн. 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Процеду

ра 

закупів 

лі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 

Будівництво електричної 

трансформаторної підстанції в 

районі вулиць Тополина – 

Шкільна – Ольги Рошкевич 

3122 

18000,0 

(вісімнадцять 

тисяч) 

  

 

Будівництво дощового колектора 

по вул. Горбачевського 

(ПВР+роботи) 

3122 

400000,0 

(чотириста тисяч)   

 

Будівництво вулиці 24 Серпня 

(ПВР) 3122 
70000,0 

(сімдесять тисяч)   
 

Будівництво комплексного 

спортивного майданчика на вул. 

Карпатська, 6,8 

3122 

295000,0 

(двісті дев’яносто 

п’ять тисяч) 

  

 

Будівництво дитмайданчика біля 

житлового будинку Довженка, 8 

(ПВР + роботи) 
3122 

1200000,0 

(один мільйон 

двісті тисяч) 
  

 

Будівництво дитмайданчика у 

дворі житлових будинків по вул. 

Симоненка, 5 - 5а (ПВР + роботи) 

3122 

1200000,0 

(один мільйон 

двісті тисяч) 

  

 

Нове будівництво скверу із 

спортивним майданчиком на вул. 

Стуса – вул. 24 Серпня  

3122 

1200000,0 

(один мільйон 

двісті тисяч) 

  

 

Розширення загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів в с. Хриплин 

(І п.к.) 

3122 

1000000,0 

(один мільйон)   

 

Будівництво пішохідної доріжки 

від вул. Івасюка до парку на вул. 

Молодіжна 

3122 

600000,0 

(шістсот тисяч)   

 

Будівництво моста через річку 

Бистриця Солотвинська та 

транспортної розв’язки в районі 

вул. Хіміків – Надрічна (ПВР) 

3122 

150000,0 

(сто п’ятдесят 

тисяч) 
  

 

Будівництво каналізаційної 

мережі в селі Хриплин Івано-

Франківської міської ради 

(ПВР+роботи) 

3122 

250000,0 

(двісті п’ятдесят 

тисяч) 
  

 

Будівництво вулиці Стуса на 

ділянці від вул. Миколайчука до 

вул. 24 Серпня (ПВР) 

3122 

70000,0 

(сімдесять тисяч)   

 

Будівництво дитячого садка в м-

ні "Каскад" (ПВР+роботи) 3122 

950000,0 

(дев’ятсот п’ятдесят 

тисяч) 

  

 

Вибірковий капітальний ремонт 

вул. Грушевського (на ділянці від 3132 
1450000,0 

(один мільйон   
 



вул. Вагилевича до вул. Гаркуші) чотириста п’ятдесят 

тисяч) 

Вибірковий капітальний ремонт 

вул. Гвардійська 3132 
1000000,0 

(один мільйон)   
 

Вибірковий капітальний ремонт 

дорожнього полотна вул. 

Грюнвальдської 
3132 

1490000,0 

(один мільйон 

чотириста 

дев’яносто тисяч) 

  

 

Вибірковий капітальний ремонт 

вул. Бельведерська (на ділянці 

від вул. Вороного до вул. 

Південного бульвару) 

3132 

1480000,0 

(один мільйон 

чотириста 

вісімдесят тисяч) 

  

 

Вибірковий капітальний ремонт 

вул. Сухомлинського 
3132 

1450000,0 

(один мільйон 

чотириста п’ятдесят 

тисяч) 

  

 

Капітальний ремонт вул. Івасюка 

на ділянці від жилого будинку № 

12 по вул. Угорницька до вул. 

Незалежності  

3132 

1450000,0 

(один мільйон 

чотириста п’ятдесят 

тисяч) 

  

 

Капітальний ремонт вул. 

Незалежності від вул. 

Угорницька до моста через р. 

Бистриця Надвірнянська  

3132 

1450000,0 

(один мільйон 

чотириста п’ятдесят 

тисяч) 

  

 

Капремонт вул. Менделєєва в м. 

Івано-Франківську 3132 

225000,0 

(двісті двадцять 

п’ять тисяч) 

  

 

Вибірковий капремонт вул. 

Глібова 3132 

275000,0 

(двісті сімдесят 

п’ять тисяч) 

  

 

Вибірковий капремонт вул. 

Селянська 3132 

650000,0 

(шістсот п’ятдесят  

тисяч) 

  

 

Капітальний ремонт вул. 

Автоливмашівська 3132 
1000000,0 

(один мільйон)   
 

Капітальний ремонт даху ЗШЛ 

№23 (І черга) 3132 
400000,0 

(чотириста тисяч)   
 

Вибірковий капітальний ремонт 

міжбудинкового. проїзду біля 

житлових будинків по вул. 

Вовчинецька,192Б-194В  

3132 

18000,0 

(вісімнадцять 

тисяч) 
  

 

Благоустрій території 

(брукування) ДНЗ №10 

«Катруся" 

3132 

500000,0 

(п’ятсот тисяч)   

 

Капітальний ремонт приміщень в 

адмінбудинку на вул. Військових 

ветеранів, 10а  

 

1200000,0 

(один мільйон 

двісті тисяч) 

  

 

Капітальний ремонт пішохідної 

доріжки від церкви Юди Тадея до 

дитячого скверу (ПВР+роботи) 

3132 

500000,0 

(п’ятсот тисяч)   

 

Вибірковий капремонт вул. 

Покутська на ділянці від вул. 

Молодіжна, 40 до вул. Івасюка 

3132 

950000,0 

(дев’ятсот п’ятдесят 

тисяч) 

  

 



Реконструкція дитмайданчику по 

вул. Івана Павла ІІ біля школи 

№22 /"Фортеця"/ (ПВР) 

3142 

50000,0 

(п’ятдесят тисяч)   

 

Реконструкція міської Ратуші 

3143 

1340000,0 

(один мільйон 

триста сорок 

тисяч) 

  

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.03.16р.    № _б/н_. 

Голова комітету з 

конкурсних торгів 

________________  
    (підпис) 

    М.М.Халак   _  
(ініціали та прізвище) 

      М. П.  

Секретар комітету з 

конкурсних торгів  

________________  
    (підпис) 

     І.Я.Паньо___  
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


