
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-39 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 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

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  

* * Без проведення 

процедури  

липень  Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Полож щодо 

доп. закуп.  

1. Гідродинамічне очищення 

приймального резервуару побутових 

відходів КНС №4,3 

  90913200-2 Послуги з очищення   

резервуарів  

3132 - 335 000 допорогова липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

2. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезп процесів, 

усунен або зниж до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти:  

вул. Стуса,8 (капітальний ремонт) 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

   

3132 -330 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

3. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезп процесів, 

усунен або зниж до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти:  

 вул. Енергетиків 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

2240 -150 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



4. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезп процесів, 

усунен або зниж до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти:  

 вул.Бандери-Торгова 

 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

2240 40 000,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

5. Заходи з озеленення вул. Лісна, 

Квіткова, Незалежності, Миколайчика, 

Івасюка, Проектна, Зелена, Шевченка, 

Франка, Герцена, Валова 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 -5 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

6. Заходи з озеленення вул.Стуса 6,8 

капітальний ремонт зон зелених 

насаджень за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

«Правила визначення вартості 

будівництва» 45453000-7 - Капітальний 

ремонт і реставрація ДК 021-2015 (CPV) 

3132 290 000,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

* * * * Рішення м/р від 22.06.18 

№04/55-18 зміни до плану 

7. гідродинамічне очищення 

приймального резервуару побутових 

відходів КНС №2 

45111214-1 Струминне очищення  

2240 -4 077,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

8. гідродинамічне очищення 

приймального резервуару побутових 

відходів КНС №5 

45111214-1 Струминне очищення 

2240 -3 611,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

9. монтаж системи глибинно-напірної 

аерації в контактних резервуарах  

90732000-7 Послуги, пов’язані із 

проблемою забруднення ґрунту  

2240 - 110 000,0 допорогова липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. монтаж комплектуючих частин насосів 

КНС №2 (аварійні роботи) 

34320000-6 Механічні запасні частини, 

крім двигунів і частин двигунів 

 

3110 122 688,0 Без проведення 

процедури  

липень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



11. Заходи з будівництва (нове) систем 

роздільної каналізації, каналізаційних 

мереж і споруд на них по вул.Енергетиків 

( в т.ч. проектно-кошт док) ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013  45232130-2 Прокладання 

трубопровідних систем відводу дощ. води  

3132 700 000,0 

(обласний бюджет) 

Без проведення 

процедури 
 липень-грудень Рішення м/р від 31.07.17 

№06/35-17  

Програма про фонд міської ради на 

викон депут повнов на 2016-2020 роки  

* * * * * 

12. Ремонт дахів 

45261210-9 Покривання дахів  

2240 - 4401,90 Без проведення 

процедури  

липень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

13. принтер (для бібліотеки) 

30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

3110 4401,90 Без проведення 

процедури  

липень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

Програма «Розвитку фізичної культури 

і спорту в м.Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021»    

 

2210 
 

3200,0 
 

* 

 

липень 

рішення м/р № 07/44-18 від 

26.01.18 

 

14. шахи, шахмати годинникові для 

спортивних заходів (призи) 

37460000-0 Ігри на влучність, настільні 

ігри та інвентар  

2210 1200,0 Без проведення 

процедури  

липень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

15. футбольні м’ячі для спортивних 

заходів (призи) 37450000-7 Спортивний 

інвентар для полів і кортів  

2210 2000,0 Без проведення 

процедури  

липень № 18/36-17 від 29.09.17 зміни 

до Положення 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2018 рік 

2210 9800,0 * липень  Рішення м/р від 30.05.18 

№03/53-18  

16. жалюзі вертикальні для юрид відділу 

39510000-0 Вироби домашнього текстилю  

2210 800,0 допорогова липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

17. двері із встановленням для 

юридичного відділу 

44220000-8  Столярні вироби  

2210 4000,0 допорогова липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

18. столи комп’ютерні для юридичного 

відділу 39130000-2 Офісні меблі  

2210 5000,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 03.07.18р.  №63. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


