
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-57 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 

Зміни до Плану природоохор заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській м/раді  
* * липень Рішення м/ради від 26.07.19 

№01/78-19 

1. Заходи з озеленення: в т.ч. *  * * липень * 

1.Капітальний ремонт зелених насаджень на площі 

Героїв ОУН-УПА ( в т.ч. розробка проекту) згідно 

ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 "Правила визнач вартості будівн" 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

3132   -100 000,0  Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2.Капітальний ремонт зелених насаджень алеї 

ім.А.Шептицького ( вт.ч. розробка проекту) згідно 

ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 "Правила визн вартості будівн" 

71320000-7 Послуги з інжен проектування 

3132 -100 000,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Заходи з озеленення площі Героїв ОУН-УПА (в 

т.ч. проектні та проектно-конструкт розроблення) 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень  

2240 180 000,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Заходи з озеленення алеї ім.А.Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 50 000,0  Допорогова 

процедура 
липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. Заходи з озеленення кладовище (нове, старе) 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

 

2240 -20 000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



 6. Заходи з озеленення по вул.Коновальця 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240  20 000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: 

* -37 000,0 * * * 

7. Аварійна заміна запірної арматури в машинному 

відділенні КОС 42130000 - 9 Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні 

пристрої (Арматура, що визначена за 

конструктивними ознаками )  

3132 -37 000,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, 

що використало свої технічні можливості: насосна 

частина насосу фекалійного СД 80/32 на 

каналізаційних очисних спорудах (КОС)  
42120000-6 Насоси та компресори  (42124000-4 

Частини насосів, компресорів, двигунів або моторів) 

3132 37 000,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

 

9. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стуса,24 (заміна вводу) 

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів (50514200-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування резервуарів) 

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10. Придбання установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, знешкоджен 

та складування побутових та пром відходів: 

бензокоси, бензопили  16310000-1 – косарки  

2210 -50 000,0 Допорогова 

процедура 
липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 30.07.19р.  № 75. 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


