
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-72 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 

* * листопад рішення м/ради від 25.10.19 

№10/82-19 

1. 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  

2. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел 

їх забруднення по вул.Незалежності в м.Бурштин 

Івано-Франківської області (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) 

45232000-2 Допоміжні роботи з прокладання 

трубопроводів і кабелів (45232440-8 Прокладання 

каналізаційних трубопроводів)   

3132 298 000,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,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 - 20 000,0  Без проведення 

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

29.11.16р. 

4. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.Стуса,5 (заміна вводу)  

76480000-1 Послуги з укладання труб  

2240  20 000,0  Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



5. Заходи з озеленення по вул.Стефаника 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 -331,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

6.Технагляд по заходах з озел по вул.Стефаника 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 331,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Заходи з озеленення по вул.Калуська 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 -1553,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

8.Технагляд по заходах з озелен по вул.Калуська 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 1553,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

9. Заходи з озеленення по вул.Коновальця 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 -574,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10.Технагляд по заходах з озел по вул.Коновальця 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 574,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Заміна кан мереж і споруд на них  по вул. 

Коновальця,9 (заміна вводу) 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електр, шосе, доріг, 

аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 -422,0  Без проведення 

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

29.11.16р. 

12.Технагляд по заміні кан мереж і споруд на них по 

вул.Коновальця,9 (заміна вводу) 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 

2240 422,0 Без проведення 

процедури 

Листопад п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Заходи з озеленення по вул.Д.Галицького 
77310000-6 Послуги з озеленення територій та 

утримання зелених насаджень 

2240 -952,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

14. Технагляд по заходах з озелен. по вул.Д.Галицького 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  
2240 952,0 Без проведення 

процедури 

Листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління 

2240 * * листопад * 

15. Матеріали для ремонту (шпалери, шпаклівка,) для 

відділу економіки 

39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття  

2210 -1440,0  Без проведення 

процедури  

травень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



16. Послуга з участі в короткотерміновому семінарі 

спеціалістів у сфері здійснення публ. закупівель  
80520000-5 Навчальні засоби  (Навчальні семінари) 

2240  1440,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соціально-економ розвитку на 2019 рік * * * * * 

17. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту 

60300000-1 Послуги з транспортування 

трубопроводами  

2240 - 469,0   Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

18.Технагляд по об'єкту: заміна авар діл тепломереж 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні  

2240 469,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

19. Капітальний ремонт пішохідної доріжки по 

вул. Коновальця, 5 в м.Бурштині 45233000-9 Будівн, 

влаштов фундаменту та покриття шосе, доріг  

(Влаштування тротуарного покриття) (обл. субв) 

3132 -990,0  Без проведення 

процедури  

квітень-грудень  рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17  

20. Технагляд за об'єктом: капремонт пішохідної 

доріжки по вул. Коновальця, 5 
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги (71248000-8 Технагляд за проектами та док) 

3132 990,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

21. Технагляд за об'єктом: капремонт дорожнього 

покриття від вул.Міцкевича до площі Героїв ОУН-УПА 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та план послуги  

3132 13375,0 Без проведення 

процедури 

листопад  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.11.19р.  № 98. 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


