
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-17 ек до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони навкол 

природного середовища по Бурштинській м/раді на 2019 рік  
 * * Рішення м/р №52/68-19 від 

22.02.19 

1. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів  вул. Калуська 9,10,11 (заміна  

вводу в підвальне прим.) 

45220000-5 Інженерні та будівельні роботи  

(45223200-8 Конструкційні роботи) 

2240  20 000,0 допорогова 

закупівля 
березень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів  вул. С.Стрільців,20 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод      

2240  42 000,0 Без проведення 

процедури 
березень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

3. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів: промивка мереж по вулицях 

90470000-2 Послуги з чищення каналіз. колекторів  

2240 190 000,0  Без проведення 

процедури  
квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: аварійна заміна конусів пісколовок, 

решіток лотків на ФОС 45340000-2 Зведення огорож, 

монтаж поручнів і захисних засобів  

2240 130 000,0  Без проведення 

процедури 
березень Рішення м/ради від 22.02.19 

№02/68-19 

5. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого що 

використало свої технічні можливості на КНС №2 

42120000-6 Насоси та компресори  (42122220-8 

3132  160 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



Каналізаційні насоси)  

6. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого що 

використало свої технічні можливості на КНС №3 

(станції управління та захисту насосів 2,3) 

44130000-0 Каналізаційні системи  

3132  52 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

7. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого що 

використало свої технічні можливості на КНС №4 

(фекальні насоси ДТРТ) 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Електричні насоси 31681200-5)  

3132  76 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого що 

використало свої технічні можливості на КНС №5 

(фекальні насоси ДТРТ) 31680000-6 Електричне 

приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Електричні насоси 31681200-5) 

3132  39 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,5 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 23 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

170 000 

10. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,9 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 22 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

11. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,5 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,9 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,13 (заміна вводу)  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

14. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,14 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

15. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Бандери,34 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

16. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Д.Галицького,5 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон  

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 25 000,0  Без проведення 

процедури 
березень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

17. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них по вул.С.Стрільців 

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

(45232420-2 Каналізаційні роботи )  

3142 36 000,0  Допорогова 

закупівля  
березень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 Заходи з озеленення, в т.ч. * 525 000,0 * * * 

18. площі Героїв ОУН-УПА  77310000-6  Послуги з 

озеленення територій та утримання зел. насаджень    

2240  10 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

19. могили С.Стрільців, Меморіал   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

20. алея ім.А.Шептицького 77310000-6  Послуги з 

озеленення територій та утримання зел. насаджень      

2240 15 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

21. сквер Молодіжний 77310000-6  Послуги з 

озеленення територій та утримання зел. насаджень     

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

22. сквер Свободи 77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень      

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

23. сквер Чорновола 77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень     

2240 15 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



24. сквер Загиблих воїнів 77310000-6  Послуги з 

озеленення територій та утримання зел. насаджень     

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

25. зона зелених насаджень по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

26. вул.С.Стрільців  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112500-0 Земляні роботи) 

2240 50 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

27. вул.Калуська  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112500-0 Земляні роботи)  

2240  30 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

28. вул.Шухевича  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112500-0 Земляні роботи)  

2240  40 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

29. вул.В.Стуса  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112500-0 Земляні роботи)  

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

30. вул.Коновальця 

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи   (45112700-2 Ландшафтні роботи) 

2240 135 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

31. вул.О.Басараб  

45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  
(45454100-5 Відновлювальні роботи)  

2240  50 000,0 Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

32. вул.С.Бандери  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  (45112710-5 Благоустрій озеленених територій)    

2240  50 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

33. вул.Міцкевича 77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень      

2240  30 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

34. вул.Д.Галицького 77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень      

2240  10 000,0  Без проведення 

процедури 
квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.03.19р.  №25. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


