
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-74 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 

* * листопад рішення м/ради від 25.10.19 

№10/82-19 

1. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них: 

авар заміна напірного кан. колектора по вул. Проектна 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

3132 194880,0  Без проведення 

процедури  

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Технагляд за об'єктом: заміна каналізаційних мереж і 

споруд на них: аварійна заміна напірного 

каналізаційного колектора по вул.Проектна 

 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

3132 3920,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,5 (заміна вводу)  

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240  -384,0  Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Технагляд за об’єктом: заміна каналізаційних мереж і 

споруд на них: по вул.Стуса,5 (заміна вводу) 

 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. 

Послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 384,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. 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  

3142 -2900,0 Допорогова 

закупівля 

листопад  п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6. Технічний нагляд за об’єктом: реконструкція 

каналізаційних мереж і споруд на них по 

3142  2900,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



вул.С.Стрільців  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. Послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

7. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них 

по вул.Герцена, Коротка ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  
45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та елект 

45232410-9 Будівництво каналізаційних трубопроводів 

3122 -6777,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

8. Технічний нагляд за об’єктом: будівництво каналізац 

мереж і споруд на них по вул.Герцена, Коротка 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

3122  6777,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Заходи з озеленення по вул.С.Стрільців 

77310000-6  Послуги з озел територій та утримання зел. 

насаджень       

2240 49068,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10. Технагляд за об'єктом: заходи з озеленення по 

вул.С.Стрільців  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 932,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма функціонування ЦНАП * * * * * 

9. Навчання адміністраторів ЦНАП 

 80510000-2 Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів    

2240 -1552,50  Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

10. Додаткові послуги ДП «Національні інформаційні 

системи» з супроводження роботи з Єдиними та 

Державними реєстрами по ЦНАП 

72220000-3 - Консультаційні послуги з питань систем 

та з технічних питань   

2240 1552,50 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Про затвердження програми співфінансування 

заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках м. Бурштин 

2240 20288,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Заміна вікон в 6п. багатоквартирного будинку по 

вул.С.Стрільців,11 по програмі співфінансування 

співвласників згідно норм ДБН 

45421132-8 - Встановлення вікон 

2240 4080,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

12.заміна вікон в 5п. багатоквартирного будинку по 

вул.С.Стрільців,17 по програмі співфінансування 

співвласників згідно норм ДБН  

2240 4080,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



45421132-8 - Встановлення вікон  

13.заміна дверей в 6п. багатоквартирного будинку по 

вул.Калуська,8 по програмі співфінансування 

співвласників згідно норм ДБН 

45421131-1 - Встановлення дверей  

2240 3160,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

14. заміна дверей в 5п. багатоквартирного будинку по 

вул.Шухевича,16 по програмі співфінансування 

співвласників згідно норм ДБН 

45421131-1 - Встановлення дверей  

2240 3000,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

15. Заміна вікон в 4п. багатоквартирного будинку по 

вул.О.Басараб,4 по програмі співфінансування 

співвласників згідно норм ДБН 

45421132-8 - Встановлення вікон 

2240 5968,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання деп. 

повноважень 

*  Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

16. Аварійні роботи з поточного ремонту ДНЗ №1 

45440000-3 Фарбування та скління  

2240 17492,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

17. Поточний ямковий ремонт дороги по вул.Стефаника 

згідно ГБН 

45233228-3 Поверхнева обробка дорожнього покриття  

2240 13000,0  Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 18.11.19р.  № 101. 

 

 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


