
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-41 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  

 * Без проведення 

процедури  
травень Рішення м/ради від 27.03.2019 

№10/69-19 

 №52/68-19 від 22.02.19  

1.Заходи з озеленення алеї Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень       

2240 -1480,0 Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

2. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення алеї А. Шептицького  

:71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240  1480,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

3. Заходи з озеленення по вул.С.Стрільців 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 -909,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

4. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення вул. С.Стрільців  

71330000-0 - Інженерні послуги різні 

2240 909,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

5. Заходи з озеленення по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 -541,0 Без проведення 

процедури  

 

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

29.11.16р.  

6. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення вул .Міцкевича 

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 541,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  



7. Заходи з озеленення по вул.О.Басараб 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 -935,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

8. Проведення технічного нагляду по заходах з 

озеленення по вул. О.Басараб 

 71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 935,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

9. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: аварійна заміна конусів пісколовок, 

решіток лотків на ФОС 45340000-2 Зведення огорож, 

монтаж поручнів і захисних засобів 

2240 -1005,0 Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Проведення технічного нагляду по розширенню 

необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві (аварійна 

заміна конусів, пісколовок решіток, лотків)  

71330000-0 - Інженерні послуги різні  

2240 1005,0 Без проведення 

процедури  

Травень 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.05.19р.  №55 . 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


