
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-27 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  

* 1 650 000,0 * квітень-грудень Рішення м/р №19/69-19 від 

27.03.19  

1.Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів  вул. С.Стрільців 

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

будівництва” 45232000-2 Допоміжні роботи з 

прокладання трубопроводів і кабелів (45232424-0 

Влаштування точок скидання стічних вод)    

3132 284 802,0 Без проведення 

процедури 
квітень Рішення м/р №05/70-19 від 

27.03.19  

2. Технагляд за проведенням заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

розвитку небезпечних процесів по вул.С.Стрільців 

71330000-0 Інженерні послуги різні  

3132 6 198,0   Без проведення 

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

29.11.16р. 

3. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

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

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 235 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Герцена 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 10 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- урочище «Глинище» (біля гаражів)  

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

2240 20 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 



(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

- вул.Шухевича 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 30 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Калуська, Енергетиків 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 10 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- територія кладовищ 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 25 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Міцкевича 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Бандери 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Стуса 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 20 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Коновальця 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Стефаника 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Басараб 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- зона зелених насаджень по вул.Міцкевича 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 15 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- зона зелених насаджень по вул.Шевченка 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 10 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 

- вул.Нова (територія колишнього цегельного заводу) 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 

(Послуги зі збирання розкиданого сміття) 

2240 20 000,0 Переговорна 

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

29.11.16р. 



Заходи з озеленення: 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)   

* 483 000,0 * Квітень-грудень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. могила Січових Стрільців, Меморіал 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

5. алея ім.А.Шептицького 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)   

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 51 429,0 Допорогова 

закупівля  
квітень  лист КП Житловик №96 від 

02.04.19 

 

6. технагляд по заходах з озеленення алеї 

ім.А.Шептицького 

71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги) 

2240 1 571,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

7. сквер Молодіжний 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

8. сквер Чорновола 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

9. зона зелених насаджень по вул.Міцкевича 

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 15 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

10. вул.С.Стрільців 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

11. вул.Калуська 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

12. вул.Шухевича 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

13. вул.Стуса 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

14. вул.Коновальця 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 45 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

15. вул.С.Бандери 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

16. вул.Міцкевича 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

17. вул.Д.Галицького 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 50 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

18. вул.Енергетиків 

ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)   

77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 50 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

19. сектор почесних поховань по вул.С.Бандери (кап. 

роботи) ДБН А.2.2-3:2014 (Склад та зміст проектної 

документації на будівництво)  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи (Ландшафтні роботи) 

3132 150 000,0 Без проведення 

процедури  
квітень  Рішення м/ради від 27.03.19 

№05/70-19 зміни до положення 



20. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: 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  98 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

21. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них: - по вул.С.Стрільців 

45230000-8 Будівництво труб, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродромів і залізн доріг; 

вирівн поверхонь (Каналізаційні роботи) 

3132 95 000,0 Без проведення 

процедури  
квітень  дод. угода від 14.03.19 до 

договору 677 від 17.12.18 

22. - аварійна заміна напірного каналізаційного 

колектора КНС №5 з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” 

45231000-5 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач (Заміна трубопроводів)  

3132 293 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. обєкт КП Житловика 

23. Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних 

вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод 

90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення 

стічних канав  

2240 130 000,0 Без проведення 

процедури  
квітень  Рішення м/ради від 27.03.19 

№05/70-19 зміни до положення 

24. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів 

90720000-0 Захист довкілля (Відновлення довкілля) 

2240 25 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

Субвенція з обласного бюджету: * 1026 000,0 * квітень рішення обласної ради від 

15.02.19 №1056-27/2019 

25. Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі 

по вул.Є.Коновальця в м.Бурштин (ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013) 45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку 

та електроп, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Прокладання трубопровідних 

систем відводу дощової води)  

3122 298 000,0 Без проведення 

процедури 

квітень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17 

26. Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі 

по вул.Квіткова в м.Бурштин (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013)  

45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та 

3122 298 000,0 Без проведення 

процедури 

квітень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17 



електроп, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Прокладання трубопровідних 

систем відводу дощової води)  

27. Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, 

мереж і споруд на них по вул.Енергетиків в м.Бурштин 

45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та 

електроп, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Прокладання трубопровідних 

систем відводу дощової води)  

3122 130 000,0 Без проведення 

процедури 

квітень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17 

28. Проведення моніторингу за станом атмосферного 

повітря на території Бурштинської міської ради 

90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і 

відновлення  (Послуги з моніторингу та вимірювання 

рівня забруднення повітря)  

2240 190 000,0 Допорогова 

закупівля 

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

29.11.16р.  

29. Розробка та затвердження проекту організації 

місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи постійного моніторингу і 

спостереження за забрудненням атмосферного повітря 

в м.Бурштин  90710000-7 Екологічний менеджмент  

(90712000-1 Екологічне планування)  

2240 110 000,0 Допорогова 

закупівля 

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

29.11.16р.   

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.04.19р.  №36. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


