
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-70 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 25.10.19 

1.Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення на території і об'єкти: по вул.Польова 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод 

2240 116752,0 Допорогова 

закупівля 

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2. Технагляд по заходах підтоплення і затоплення по 

вул.Польова 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 3248,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення на території і об’єкти: провулок між 

вулицями Проектна та Івасюка (до автогаражів) 

90640000-5 Послуги з очищення та спорожнення 

стічних канав  

2240 77684,50 Допорогова 

закупівля 

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4. Технагляд по проведенню заходів від підтоплення 

і затоплення провулку між вулицями Проектна та 

Івасюка (до автогаражів) 

 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

2240 1872,50 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5. 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 -35500,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



6. 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 -217000,0 

 

 

Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Роботи з заміни каналізаційних мереж і споруд на 

них: по вул.Лісна 

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів (45232440-8 Прокладання 

каналізаційних трубопроводів) 

3132 211781,0  Допорогова 

закупівля  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8. Технагляд по заміні каналізаційних мереж і 

споруд на них по вул.Лісна 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

3132 5219,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Роботи з заміни каналізаційних мереж і споруд на 

них – по провулку від вулиці Миколайчука до 

вулиці Лісна в м.Бурштин 

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів (45232440-8 Прокладання 

каналізаційних трубопроводів) 

3132 292524,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10. Технагляд по заміні каналізаційних мереж і 

споруд на них по провулку від вулиці Миколайчука до 

вулиці Лісна  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

3132 5976,0 Без проведення 

процедури  

жовтень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 25.10.19р.  № 95. 

  

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


