
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-45 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  

* * * липень  Рішення м/р №03/58-18 від 

31.07.18 зміни до Плану 

природоохоронних заходів  

1. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезп процесів, 

усунен або зниж до допустимого рівня їх 

негат впливу на території і об’єкти:  

вул.Петлюри 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод  

2240 65 000 допорогова серпень 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.О.Басараб (аварійні роботи) 

45230000-8 Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та електроп, шосе, доріг, 

аеродромів і залізн доріг; вирівнювання 

поверхонь (заміна трубопроводів каналіз.) 

2240 5 000 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р.  

3. Заходи з будівництва (нове) систем 

роздільної каналізації, каналізаційних 

мереж і споруд на них по вул.Енергетиків 

3132 - 44 216,0 

(обласний бюджет) 

Без проведення 

процедури 
 серпень рішення м/р від 31.07.2017  

№ 06/35-17 зміни до 

Положення 



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

1:2013  45232130-2 Прокладання 

трубопровідних систем відводу дощ. води  

4. 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   

71320000-7 Послуги з інжен проектуван   

 3132  44 216,0 

обласний бюджет 

Без проведення 

процедури 
 серпень рішення м/р від 31.07.2017  

№ 06/35-17 зміни до 

Положення  

Програма «Молодь Бурштина на 2017-

2020 рр. 

0113133 4000.0 Без проведення 

процедури  

серпень Ріш м/р №09/46-18 від 23.02.18 

зміни до Полож  доп. закуп.  

5. Ватман, маркери, олівці, папір, блокнот, 

картон, пластилін для наметового табору 

«Нам пора для України жить»  

30190000-7 Офісне устаткування та 

приладдя різне  

2210 4000,0 Без проведення 

процедури  

серпень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Полож щодо 

доп. закуп.  

Програма соціально-економічного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 

2018 рік 

0116030 * * Серпень  Рішення м/р від 31.07.18 

№01/57-18 

6. Обслуговування громадського туалету 

по вул.С.Бандери 

50760000-0 Ремонт і технічне 

обслуговування громадських вбиралень  

 

2240 

10 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

7.Капітальний ремонт доріг (спів 

фінансування робіт по вул.Енергетиків, 

автодорога Бурштин-Калуш Т0910, 
провулку вулиць С.Бандери-Петлюри-

Грушевського) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  

45233142-6 – Ремонт доріг 

3132 -381 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

8. Капітальний ремонт доріг (спів 

фінансування) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

45233142-6 Ремонт доріг  

3132 - 50 000,0  Без проведення 

процедури 

Серпень  Рішення м/р №02/28–17 від 

31.03.2018 

9. Розробка робочих проектів по ремонту 

доріг, їх експертизи та коригування 

71322500-6 Послуги з інжен проект. дор. 

інфрастр. 71319000-7 Експертні послуги  

3132 -25 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

10. Капітальний ремонт дороги по 

вул.Петлюри згідно ДСТУ Б. Д.1.1.-1:2013 

“Правила визнач вартості будівництва” та  

3132 136 481,20 допорогова Серпень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  



ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомоб 

доріг заг користування. Види ремонтів та 

перелік робіт” 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізн доріг; вирівн поверхонь 

(Брукування та асфальтування)  

11. Заміна системи опалення та 

водопостачання в підвальн приміщенні по 

вул.С.Стрільців,20 

50720000-8 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування систем 

центрального опалення  

2240 31 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

12.Капітальний ремонт дороги провулку 

вул.С.Бандери в районі нової церкви 

згідно ДСТУ Б. Д.1.1.-1:2013 “Правила 

визначення вартості будівництва” та  ГБН 

Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних 

доріг загального користування. Види 

ремонтів та перелік робіт” 45230000-8 

Будівництво трубопр, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізн доріг; вирівнювання поверхонь 

(Брукування та асфальтування)  

3132 288 518,80 допорогова Серпень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

13. Влаштування пішохідної доріжки по 

вул.С.Стрільців,17 

45230000-8 Будівництво трубопр, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, доріг, 

аеродромів і зал доріг; вирівн поверхонь  

(Влаштування тротуарного покриття)  

2240 25 000,0 допорогова Серпень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 03.08.18р.  №77 . 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


