
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-67 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  
* * жовтень Рішення м/ради від 26.07.19 

№01/78-19 

1. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них: аварійна заміна напірного каналізаційного 

колектора КНС №5 з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” 

45231000-5 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач (Заміна трубопроводів) 

3142 -545 400,0 

 

Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них: 

аварійна заміна напірного каналізаційного 

колектора по вул.Сагайдачного 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 172 000,0  Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:  

аварійна заміна напірного каналізаційного 

колектора по вул.Над Рудкою 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 131 155,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

4. Технагляд по заміні каналізаційних мереж: 

аварійна заміна напірного каналізаційного колектора  

по вул.Над Рудкою 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 2 545,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

5. Заміна канал мереж і споруд на них: аварійна 

заміна напірного канал. колектора по вул.О.Басараб 

2240 124 100,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



76480000-1 Послуги з укладання труб  

6. Заміна канал і споруд на них: аварійна заміна 

напірного канал колектора в межах вул.Полуботка 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 115 600,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

7. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,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 -23 000,0  Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

8. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,5 (заміна вводу)  

 76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 23 000,0  

   + 12 800,0 

 35 800,0 

Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

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

т.ч. проектні та проектно-конструкт. розроблення 

77310000-6  Послуги з озел терит та утрим зел. насадж. 

2240 -48557,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

10. Заходи з озеленення по вул.Стуса 

77310000-6  Послуги з озел терит та утрим зел. насадж. 

2240 39000,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

«Здійснення заходів із землеустрою» на проведення 

експертної грошової оцінки зем ділянок» (0117130) 

2281  9762,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19 

11. Виготовлення експертної оцінки земельної 

ділянки по вул.С.Стрільців №33Г 

70120000-8 Купівля і продаж нерухомості 

(70122100-3 Послуги з продажу земельних ділянок) 

2281 3480,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

12. Виготовлення експертної оцінки земельної 

ділянки по вул.Р.Шухевича11/1 

70120000-8 Купівля і продаж нерухомості 

(Послуги з продажу земельних ділянок) 

2281 3600,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

13. Виготовлення експертної оцінки земельної 

ділянки по вул.Коновальця,11а 

70120000-8 Купівля і продаж нерухомості 

(Послуги з продажу земельних ділянок) 

2281 2682,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 Програма фінзабезпечення апарату управління 2210 * * жовтень п.3.2 Пол від 25.06.19 №05/76-19 

14. Запчастини   

34330000-9 Запасні частини до вантажн. транспортних 

засобів, фургонів та легкових автомоболів  

2210  - 2084,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

15. Тосол, масло  

09210000-4 Мастильні засоби  

2210 1779,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



16. Гальмівна рідина, омивач скла  

24960000-1 Хімічна продукція різна  

2210 305,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

17. Програма співфінансування заходів вікон та 

дверей у багатоповерхових будинках на 2019 рік 

* -104 956,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

18. Програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах 

багатоквартирних будинків  на 2019 рік  

* -172 267,0  Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

Програма соціально-економічного розвитку на 2019 

«Забезп надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» 

2240 -11 590,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

19. Поточний ремонт ліфтів 

50750000-7 - Послуги з технічного обслуговування 

ліфтів  

2240 - 11 590,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

20. Косіння трави на кладовищі  
77310000-6 - Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 -423,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

21. Технагляд по косінню трави на кладовищах 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією) 

2240 423,0  Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

22. Аварійний ремонт тепломережі по 

вул.Сагайдачного 

50720000-8 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем центрального опалення  

2240 -788,0  Без проведення 

процедури  

серпень п.3.2 Положення від 25.06.19 

№05/76-19    

23.Технагляд по заміні аварійної тепломережі по 

вул.Сагайдачного 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув.послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та документацією)  

2240 788,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

Програма про фонд міської ради на виконання деп. 

повноважень 

* 10400,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  
24. Вхідні двері, вікна енергозберігаючі  

44220000-8 Столярні вироби  
2210 10400,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

Програма функціонування ЦНАП * * * * * 

25. Підвищ енергоефект шляхом утеплення зовн стін 

гром будівлі по вул.С.Стрільців,15, 1 пов (капрем) зг 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 45443000-4 Фасадні роботи  

3132 -1635,0 Допорогова 

закупівля  

червень Рішення міської ради від 29.05.19 

№06/74-19  



26. Технагляд по утепленню зовнішніх стін 

громадської будівлі по вул.С.Стрільців,15 71240000-2 

Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та документацією  

3132 1635,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

27.Проведення заходів з захисту від підт і затоплення, 

на території і об'єкти: вул.Шухевича,10 (авар. роботи) 

90430000-0 Послуги з відведення стічних  

2240 -1502,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

28. Технагляд по заходах від підтоплення по 

аварійних роботах по вул.Шухевича,10 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та 

документацією  

2240 1502,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

29. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в ком. господарстві: 

гідродинамічне очищення стабілізаторів старого осаду 

90470000-2 Послуги з чищення каналізац.колекторів  

2240 -1627,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

30. Технагляд по об'єкту: гідродинамічне очищення 

стабілізаторів старого осаду  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та документацією  

2240 1627,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

31. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Стуса,14 (заміна вводу) 

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслугов. 

насосів, клапанів, кранів і мет контейнерів (50514200-

3 Послуги з ремонту і техн обслуговування резервуарів 

2240 -675,0  Без проведення 

процедури  

вересень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

32 Технагляд по заміні каналізаційних мереж і 

споруд на них по вул.Стуса,14 (заміна вводу) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум 

2240 675,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  

33. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення на території і об'єкти: по вул.Стуса,24  

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод  

2240 -1486,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

34. Технагляд по заходах підтоплення і затоплення 

по вул.Стуса,24 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

  

2240 1486,0 Без проведення 

процедури  

жовтень Рішення міської ради № 02/79-

19 від 25.09.19  



35. Заходи з озеленення по вул. Стуса 

77310000-6  Послуги з озел терит та утрим зел. насадж. 

2240 -1707,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

36. Технагляд по заходах з озеленення по вул. Стуса 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув послуги  
2240 1707,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

37. Заміна канал і споруд на них: аварійна заміна 

напірного канал колектора в межах вул.Полуботка 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 -2217,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

38. Технагляд по заміні канал. мереж і споруд на 

них: заміна нап. колектора по вул.Полуботка  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  

2240 2217,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

39. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,5 (заміна вводу)  

 76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 -241,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

40.Технагляд по заміні канал. мереж і споруд на них 

по вул.Коновальця,5 (заміна вводу) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та план. послуги   

2240 241,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

41. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації 

джерел їх забруднення по вул.Квіткова  (ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013) 45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній 

зв’язку та електроп, шосе, доріг, вирівн поверхонь 

(Проклад канал трубопроводів) 

3132 -6812,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

42.Технагляд по заходах з охорони підземних вод по 

об'єкту - вул.Квіткова 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув.послуги  

3132 6812,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

43. Технагляд за об'єктом по реконструкції 

нежитлового приміщення під ЦНАП по 

вул.С.Стрільців,15 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  

3142 444,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

44. Технагляд за об'єктом: поточний ремонт 

покрівлі  буд. по вул.Стефаника,15 1п. (обл. субв.) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув.послуги 

2240 00,00 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 01.10.19р.  № 91. 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


