
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-61 ек до річного плану закупівель на 2018 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 2018 рік  
 * * Рішення м/р №02/62-18 від 

28.11.18 

2. Заходи з озеленення, в т.ч. 2240 -131296,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 
- 1. зона зелених насаджень по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 -36682,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 2. сквер Європейський  

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 -13000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 3. вул. Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень    

2240 -12000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 4. вул. Будівельників 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 -25000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 5. вул. В.Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень    

2240 -20000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 6. с. Вигівка вул. Зелена 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 -7918,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- 7. вул. Лісна, Квіткова, Незалежності, Миколайчука, 

Івасюка, Проектна, Зелена, Шевченка, Франка, 

2240 -13000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



Герцена, Валова код 77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень    

-  8. вул.Стуса 6,8 кап ремонт зон зел насадж за ДСТУ 

Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визн вартості будівн» 

45453000-7 - Кап ремонт і реставр ДК 021-2015 (CPV)  

3132 -3 696,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів   90722000-4 Відновлення довкілля  

2240 - 15 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

3. Проведення заходів з захисту від підт і  затопл, 

напр на зап розвитку неб процесів, усунен або зниж 

до допуст рівня їх нег впливу на території і об’єкти 

2240 -7 786,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 10. - вул.Будівельників,6 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод      

2240 -1004,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
11. - вул.Будівельників,8 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод    

2240 -994,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
12. - вул.Стуса,20  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод       

2240 -2961,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
13. - вул.Бандери-Торгова 

 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

2240   619,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
14. вул.Петлюри 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

2240 -2 208,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
4. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві:  

* -1800,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

15. гідродинамічне очищення приймального резервуару 

побутових відходів КНС №4,3 

90913200-2 Послуги з очищення резервуарів  

3132 -800,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

16. гідродинамічне очищення контактних резервуарів, 

піскоуловлювачів 

90513800 - 4 Послуги з очищення мулу 

 2240 -1000,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

17. Співфін заходів з будівн (нове) систем розд. кан, 

канал. мереж і споруд на них по вул.Енергетиків ( в т.ч. 

проектно-кошторисної док.) 

3132 -200 000,0 Без проведення 

процедури 
 червень-грудень Рішення м/р від 31.07.18 №06/35-

17  

18. обладнання для машин КП «Житловик»: причіп для 

трактора двоосний  34220000-5 - Причепи, 

напівпричепи та пересувні контейнери  

3110  -130 000,0 Відкриті торги грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

19. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Герцена, Коротка (в т.ч. виготовлення 

3132 -10 000,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



проектно-кошторисної документації та експертиза) 

45232410-9 Будівництво каналізаційних трубопроводів  

13. Проектні та проектно-конструкторські розроблення:  * * * * 

20. Будівництво кан мереж і споруд на них по вулиці 

Герцена, Коротка (в т.ч. виг проектно-кошторисної 

док, інженерно-геодезичні вишукування та експертиза) 

71220000- 6 Послуги з архітектурного проектування  

3132 +10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

8. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Буршт м/ради: в т.ч.: 

2240 +290 918,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

21. по вул.Калуська, Енергетиків  90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям  

2240 +54 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

22.  по вул. Шухевича   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям  

2240 +49 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

23. по вул.Герцена   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям  

2240 +16 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

24.  по вул. Міцкевича, Бандери     90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям   

2240 +14 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

25.  урочище «Глинище»   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям    

2240 +35 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

26. території колишнього цегельного заводу   

90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям     

2240 +10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

27. с.Вигівка (територія цвинтаря)   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям      

2240 +7 918,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

28. території кладовищ   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям       

2240 +20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

29. по вул.Стуса, Коновальця   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям       

2240 +35 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

30. по вул.О.Басараб, Стефаника   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям        

2240 +20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

31. по вул.С.Стрільців   90510000-5 -

 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям         

2240 +30 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

32. Заходи з озеленення, в т.ч. 

- старе кладовище  77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240  +120 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



10. Провед заходів з захисту від підтопл і  затопл, 

направл на запобіг розвитку небезп процесів, усунен 

або зниж до доп рівня їх нег впливу на тер і об’єкти: 

* +45 000,0 * грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

33. – чистка водовідвідних канав в урочищі «Глинище» 

(авто гаражі) 90640000-5 Послуги з очищення та 

спорожнення стічних канав   

2240 +45 000,0 Допорогова 

закупівля 

грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

34. – вул. Стуса,8 (капітальний ремонт) 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод    

3132 -30 000,0 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

35. –вул.Стуса,8  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод     

2240 +30 000,0 допорогова грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Заміна каналізаційн. мереж і споруд на них: * +20 000,0  Грудень   

36.- вул. Стуса, 19 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів 

2240 -60 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

37. - вул. Стуса, 19, 19, 22 (заміна вводу) 
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних 

доріг; вирівнювання поверхонь  
(45231113-0 Заміна трубопроводів) 

2240 +60 000 Без проведення 

процедури 
грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

38. - вул.Стуса,13 (промивка мереж) 

45230000-8 Будівн трубопр, ліній зв’язку та електроп, 

шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; вирівнювповерхонь  
(45232420-2 Каналізаційні роботи ) 

2240  +20 000,0 Без проведення 

процедури 
грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

39. 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 +130 000,0 допорогова грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 04.12.18р.  №110. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


