
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-65 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 

Зміни до Плану природоохор заходів з місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській м/раді  
* * вересень Рішення м/ради від 26.07.19 

№01/78-19 

1. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стуса,24 (заміна вводу) 

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів (50514200-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування резервуарів) 

2240 - 20 000,0  Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стуса,14 (заміна вводу) 

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів (50514200-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування резервуарів) 

2240 20 000,0  Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3.Заходи з озеленення  по вул.Шухевича  77310000-6  

Послуги з озел територій та утримання зел. насаджень      

2240 -912,0 Без проведення 

процедури 
вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

4.Технагляд по заходах з озеленення по вул.Шухевича    

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 912,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

5. Заходи з озеленення площі Героїв ОУН-УПА (в 

т.ч. проектні та проектно-конструкт розроблення) 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

2240 -2506,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 10 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



утримання зелених насаджень  

6.Технагляд по заходах з озеленення площі Героїв 

ОУН-УПА    71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та докум) 

2240 2506,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

7. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезпечних процесів: промивка мереж по вулицях 

90470000-2 Послуги з чищення каналіз. колекторів  

2240 -899,0  Без проведення 

процедури  
квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Технагляд за промивкою мереж по вулицях міста  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 899,0 Без проведення 

процедури  
квітень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Д.Галицького,5 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон  

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 -231,0  Без проведення 

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

29.11.16р. 

10. Технагляд по заміні каналізаційних мереж і споруд 

на них  по вул.Д.Галицького,5 (заміна вводу)  

 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 231,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

11. Технагляд по заміні каналізаційних мереж і споруд 

на них  по вул.Стуса,21 (заміна вводу)  

 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 1129,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

Програма соціально-економічного розвитку на 2019  * * * вересень * 

12. Встановлення автобусної зупинки по 

вул.Калуська «Євробуд» в м.Бурштині  
45220000-5 Інженерні та будівельні роботи 

(45223000-6 Спорудження конструкцій)  

2240 -1720,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

13. Проведення технічного нагляду по 

встановленню автобусної зупинки по вул.Калуська 

«Євробуд» 71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технагляд за 

проектами та докум)  

 

2240 1720,0 Без проведення 

процедури 
вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



14. Встановлення автобусної зупинки по 

вул.Шухевича «Міська лікарня» в м.Бурштині  
45220000-5 Інженерні та будівельні роботи 

(45223000-6 Спорудження конструкцій)  

2240 -1378,0 Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

15. Проведення техннагляду по встановленню 

автобусної зупинки по вул.Шухевича «Міська лік 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 1378,0 Без проведення 

процедури 
вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

16. Виправлення профілю доріг автогрейдером  

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні 

роботи  

2240  - 183,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

17. Технагляд по виправленню профілю доріг 

автогрейдером 71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги (71248000-8 Технічний нагляд 

за проектами та документацією) 

2240  183,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19   

18. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  

50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240  -925,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

19. Технагляд по заміні аварійних ділянок тепломереж 

по вул.Калуська т.к. №8 71240000-2  

2240 469,0 Без проведення 

процедури 
вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

20. Технагляд по заміні аварійних ділянок тепломереж 

по вул.Стуса . №9 71240000-2 

2240 456,0 Без проведення 

процедури 
вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

21. Придбання запасних частин до щіток підмітальних 

(МКЩ-1500) 

 34390000-7 Приладдя до тракторів  

2210 -10 000,0  Допорогова  Січень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

22. Придбання запасних частин до щіток підмітальних 

(МКЩ-1500) (диски поліпропіленові, щітка-намотка) 

34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні 

контейнери 34224200-5 Частини інших 

транспортних засобів) 

2210 10 000,0 Допорогова вересень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.09.19р.  № 87. 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


