
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-68 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.Аварійна заміна технологічного обладнання, як 

такого що використало свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних системах: обладнання 

компресора  ВР-106 на фекально-очисних спорудах 

50530000-9   Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування техніки (50531300-9 Послуги з ремонту 

і технічного обслуговування компресорів) 

2240 72000,0 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 канал. колектора по 

вул.Сагайдачного 76480000-1 Послуги з уклад труб  

2240 -3345,0  Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Технагляд по заміні каналізаційних мереж: 

аварійна заміна напірного каналізаційного колектора  

по вул.Сагайдачного 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 3345,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

4. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Коновальця,5 (заміна вводу)  

 76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 -439,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

5. Технагляд по заміні каналізаційних мереж по 

вул.Коновальця,5  71240000-2 Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги (71248000-8 

Технагляд за проектами та докум)  

2240 439,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



6. Заміна канал мереж і споруд на них: аварійна 

заміна напірного канал. колектора по вул.О.Басараб 

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240 -2398,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

7. Технагляд по заміні каналізаційних мереж заміна 

напірного канал. колектора по вул.О.Басараб 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 2398,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Програма про фонд міської ради на виконання деп. 

повноважень 

2210 7557,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Фарби, емульсія 

44810000-1 Фарби  

2210 6215,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Оліфа, шпаклівка, грунтівка 

44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники  

2210 870,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10. Валік, кісточки малярні 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування  

2210 390,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Сітка для ремонту  

39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та 

сітки Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки  

2210 82,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 08.10.19р.  № 94. 

 

 

 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


