
Річний план закупівель на 2010 рік 

по УКБ  Івано – Франківського міськвиконкому, код 05397574 
 

 

П  р  е  д  м  е  т    з а к у п і в л і 

 

 

К о д 

КЕКВ 

 

 

Джерело  

фінансування 

Очікувана  

вартість  

предмета  

закупівлі 

(тис. грн.) 

Процедура  

закупівлі 

Орієнтовний 

початок  

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділи, 

особи 

Примітки 

Роботи з будівництва вул. Проектної на ділянці (від вул. 

Мазепи до вул. Короля Данила) в м Івано-Франківську 

2123 Місцевий 

бюджет 

9500 Відкриті 

торги 

червень ВТВ  

Електропостачання м – ну в межах вул.  Бельведерська 

– П. Орлика –  Короля Данила  

(закупівля обладнання  для ТП ) 

2121 Місцевий 

бюджет 

350,0  

 

Відкриті 

торги 

жовтень ВКіМ  

Роботи з будівництва об’єкту «Проект землеустрою та 

будівництва комплексу гідротехнічних споруд для 

охорони (захисту) земель від підтоплення на території 

с. Вовчинець Івано-Франківської міськради» 

2123 Місцевий 

бюджет 

802,0 Відкриті 

торги 

червень ВТВ  

Роботи з будівництва об’єкту «Добудова ЗОШ №5 в  

м. Івано- Франківську на вул. І. Франка, 19» 

2123 Місцевий 

бюджет 

2682,9 Відкриті 

торги 

вересень ВТВ  

Роботи з будівництва об’єкту «Середня школа на 22 

класи на вул. Січинського (Джерельній) в мікрорайоні 

«Опришівці» м. Івано-Франківська (ІІ п.к.) 

2123 Місцевий 

бюджет 

10627,9 Відкриті 

торги 

вересень ВТВ  

Роботи з реконструкції старого приміщення 

адмінбудинку сільської ради з добудовою на дитячий 

садок по вул. Берегова, 4б в с. Хриплин Івано-

Франківської міськради 

2143 Місцевий 

бюджет 

5862,7 Відкриті 

торги 

вересень ВТВ  

Роботи з реконструкції ЦМКЛ на вул. Гетьмана Мазепи 

114, в м. Івано-Франківську (ІІ п.к.) 

2143 Місцевий 

бюджет 

585,0 Відкриті 

торги 

вересень ВТВ  

Роботи з реконструкції адмінбудинку по вул. 

Дністровська, 28 

2143 Місцевий 

бюджет 

1693,2 Відкриті 

торги 

вересень ВТВ  

Послуги з закупівлі квартир для інвалідів Великої 

Вітчизняної війни І групи 

2430 Державний 

бюджет 

823,6 Відкриті 

торги 

липень ВТВ  

 

     Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __07.09.2010р.__    № _б/н_ 

 

Голова комітету            Халак   М. М.       ____________                             Секретар комітету       Паньо І. Я.       ____________     

 з конкурсних торгів     (прізвище, ініціали)                  (підпис)                                                 з конкурсних торгів   (прізвище, ініціали)               (підпис)     

 


