
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-35 ек до річного плану закупівель на 2018 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 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2018 рік  

* * * * Рішення м/р від 30.05.18 №14/53-

18 

1. Співфінансування заходів з будівництва (нове) 

систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і 

споруд на них по вул.Енергетиків ( в т.ч. проектно-

кошторисної документації) 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  45232130-2 Прокладання 

трубопровідних систем відводу дощової води  

3132 200 000,0 Без проведення 

процедури 
 червень-грудень Рішення м/р від 31.07.18 №06/35-

17  

2. Заходи з озеленення вул.Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 245 000,0 Відкриті торги червень-грудень  п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

3. Заходи з озеленення зони зелених насаджень по 

вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень    

2240 124 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р.  

4. Заходи з озеленення вул. Д.Галицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 91 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

5. Заходи з озеленення вул. Стефаника 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 140 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

6. Заходи з озеленення вул. Лісна, Квіткова, 

Незалежності, Миколайчука, Івасюка, Проектна, 

2240 60 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



Зелена, Шевченка, Франка, Герцена, Валова 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

7. Заходи з озеленення площа Героїв ОУН-УПА   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 15 000  Без проведення 

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

29.11.16р. 

8. Заходи з озеленення могила Січових Стрільців, 

Меморіал 77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень   

2240 15 000  Без проведення 

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

29.11.16р. 

9. Заходи з озеленення алея ім. Андрея Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 25 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

10. Заходи з озеленення сквер ім. Івана Виговського   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

11. Заходи з озеленення сквер ім. Г.Сковороди   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 40 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

12. Заходи з озеленення сквер Молодіжний   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

13. Заходи з озеленення сквер Європейський  

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

14. Заходи з озеленення сквер Небесної Сотні   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

15.  Заходи з озеленення сквер Свободи   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 5 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

16. Заходи з озеленення сквер Чорновола   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

17. Заходи з озеленення сквер Загиблих воїнів   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 30 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

18. Заходи з озеленення вул. Січ. Стрільців 2240 90 000 Без проведення червень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 



77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

процедури 29.11.16р. 

19. Заходи з озеленення вул. Будівельників 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 25 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

20. Заходи з озеленення вул. Калуська 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 50 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

21. Заходи з озеленення вул. Шухевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 66 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

22.  Заходи з озеленення вул. В. Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 115 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

23. Заходи з озеленення вул. Коновальця 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 55 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

24. Заходи з озеленення вул. О.Басараб 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 60 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

25. Заходи з озеленення вул. С.Бандери 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 40 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

26. Заходи з озеленення вул. Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень  

2240 50 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

3. Проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезп процесів, усунен 

або зниж до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: в т.ч.: 

  

* 

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

27. – вул.Будівельників,4  

90430000-0 Послуги з відвед. Стічних вод    

2240 50 000,0 допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
28. – чистка водовідвідних канав в урочищі «Глинище» 

(авто гаражі) 90640000-5 Послуги з очищення та 

спорожнення стічних канав   

2240 60 000,0 допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

29. – с.Вигівка вул.Зелена 

90430000-0 Послуги з відвед. Стічних вод     

2240 199 000,0  допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



30. – с.Вигівка вул.Перемоги 

90430000-0 Послуги з відвед. Стічних вод      

2240 70 000,0 допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
31. – вул.Стуса,20  

90430000-0 Послуги з відвед. Стічних вод       

2240 80 000,0  допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
32. – промивка мереж по вулицях міста 

90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних 

колекторів   

2240 75 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р. 

4. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Герцена, Коротка (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації та експертиза) 

45232410-9 Будівництво каналізаційних трубопроводів  

3132 750 000,0 допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

5. Заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок, очищення русел від дерев: 

- розчищення та берегоукріплення струмка «Охаба» 

45246000-3 Регулювання річкового стоку та 

протипаводкові роботи  

2240 90 000,0  допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

6. Придбання установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових та 

промислових відходів: 

- контейнери 1,1 м.куб.0,12 м.куб. 

44613800-8 Контейнери для відходів  

 

 

 

 

2210 

 

 

 

 

165 000,0  

 

 

 

 

допорогові 

закупівлі  

 

 

 

 

червень-грудень  

 

 

 

 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
- обладнання для машин КП «Житловик»: причіп для 

трактора 

34223300-9 Причепи  

3110 200 000,0  Відкриті торги червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7. Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з 

метою відвернення чи припинення забруднених 

підземних і поверхневих вод 

90733900-3 - Обробка чи відновлення у разі 

забруднення підземних вод  

2240  85 000,0  допорогові 

закупівлі  

червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: 

 

* 
625 000 допорогова червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- гідродинамічне очищення приймального резервуару 

побутових відходів КНС №4,3 

90913200-2 Послуги з очищення резервуарів  

3132 335 000 допорогова червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



- гідродинамічне очищення контактних резервуарів, 

піскоуловлювачів 

90513800 - 4 Послуги з очищення мулу  

2240 180 000 допорогова червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- монтаж системи глибинно-напірної аерації в 

контактних резервуарах  

90732000-7 Послуги, пов’язані із проблемою 

забруднення ґрунту  

2240 110 000 допорогова червень-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

9. - забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

по вул. Шухевича 
90511000-2 Послуги зі збирання сміття 

2240 50 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

територія колишнього цегельного заводу 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 30 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ 

по вул. Герцена 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 20 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

урочище «Глинище» (біля автогаражів) 
 90511000-2 Послуги зі збир. сміття 

2240 30 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

територія кладовищ 
 90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 20 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 14.06.18р.  №54. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


