
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-17 до річного плану закупівель на 2020 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

Призн. За 

кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета зак, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень 

* 600,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
1. Мікрофон  32340000-8 Мікрофони та гучномовці  

(32341000-5 Мікрофони)  

2210 600,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  
Програма фін. забезпечення на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, технічних 

завдань для виконання загально-будівельних 

робіт в м. Бурштин та с. Вигівка на 2019-2021р.  

2240 4050,0 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

2.Виготовлення кошторисної документації (ТЗ) по 

заходах з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Незалежності 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування 

2240 1350,0  Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

3.Виготовлення кошторисної документації (ТЗ) по 

заходах з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Квіткова від буд№2 

до буд.№28 71320000-7 Послуги з інж. проектуван 

2240 1350,0  Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

4.Виготовлення кошторисної документації (ТЗ) по 

заходах з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Лісна 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування 

2240 1350,0  Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  



План природоохоронних заходів на 2020 рік 

  

* 215 153,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5.Аварійна заміна напірного каналізаційного 

колектора по вул. Проектна  

45232000-2 - Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів  

3122 122153.00  Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6.Аварійна заміна насосного обладнання, як 

такого, що використало свої технічні можливості: 

КНС №4 

 45317000-2  Інші електромонт. роботи  

3132 93000,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соц. економ. розвитку на 2020 рік 3132 99862,95 Без проведення 

процедури  

 

 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

7.Капітальний ремонт ліфта по вул.О.Басараб,2  

45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»  

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості 

будівництва  

3132 99862,95 Без проведення 

процедури  
 квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19  

Програма співфінансування заходів із заміни 

вікон та дверей у багатоквартирних будинках 

м.Бурштин на 2020  

2210 18905,60 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8.Заміна вікон в І під`їзді багатоквартирного 

будинку по вул. С.Стрільців, 9 м. Бурштин по 

програмі співфінансування співвласників будинку 

44220000-8 Столярні вироби 

 

2210 2833,60 
 

Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9.Заміна вікон та дверей в IVпід`їзді 

багатоквартирного будинку по вул. В.Стуса,14 м. 

Бурштин по програмі співфінансування 

співвласників будинку  

44220000-8 Столярні вироби 

 

2210 7360,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10.Заміна вікон в І під`їзді багатоквартирного 

будинку по вул. Калуська, 9 м. Бурштин по 

програмі співфінансування співвласників будинку  

44220000-8 Столярні вироби 

 

2210 5512,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



11.Заміна дверей в ІІ під`їзді багатоквартирного 

будинку по вул. Калуська, 9 м. Бурштин по 

програмі співфінансування співвласників будинку  

44220000-8 Столярні вироби 

2210  3200,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.04.2020 р.  №26 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     
 

 


