
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-50 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 місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* 489 000,0 * липень Рішення м/ради від 27.03.19 

№19/69-19 

1. 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 230 000,0 Переговорна 

процедура 

липень Рішення м/ради від 27.03.19 

№19/69-19 

2. Заходи з озеленення: в т.ч. 

 

* 259 000,0 * липень * 

- сквер Чорновола 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 10000,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05-76-19 

- сквер Загиблих воїнів 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20000,0 Допорогова 

закупівля  

липень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05-76-19 

- сквер Сковороди 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 9000,0 Допорогова 

закупівля  

липень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05-76-19 

- сквер Виговського 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20000,0 Допорогова 

закупівля 

липень п.3.1 Положення від 25.06.19 

№05-76-19 



- вул.Шухевича 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 40000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

- вул.Стуса 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 70000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

- вул.О.Басараб 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

- вул.Міцкевича 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 10000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

- вул.Стефаника 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 40000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

- кладовище (нове, старе) 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 20000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. 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 

4. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул.Є.Коновальця в м.Бурштин 

Івано-Франківської області (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 каналізаційних трубопроводів)  

3132 298 000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. 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 

електроп, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Прокладання трубопровідних 

3122 - 298 000,0 Без проведення 

процедури 

квітень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17 



систем відводу дощової води)  

6. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул.Квіткова  в м.Бурштин Івано-

Франківської області (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 каналізаційних трубопроводів) 

3132 298 000,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 10.07.19р.  №68 . 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     
 


