
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Додаток-53 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 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

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  

 * жовтень рішення м/р №12/60-18 від 

28.09.18 

1. Проведення моніторингу за станом 

атмосферного повітря на території 

Бурштинської міської ради 

90730000-3 Відстеження, моніторинг 

забруднень і відновлення     

2240 300 000,0 

(обласний бюджет) 

Відкриті торги жовтень рішення м/р від 31.07.2017  

№ 06/35-17 зміни до 

Положення 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і  

затоплення, направлених на запобігання розвитку 

небезп процесів, усунен або зниж до допустимого 

рівня їх негат. впливу на території і об’єкти: в т.ч.: 

 

* 

 

* 

 

Жовтень  

 

* 

2. – вул.Калуська-Бандери 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод       

2240 121 000,0 допорогова  жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

3. - с.Вигівка вул.Перемоги 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод       

2240 - 19 000,0 допорогова 

закупівлі  

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

29.11.16р. 
4. – с.Вигівка вул.Зелена 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод     

2240   19 000,0  відкриті торги жовтень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
5. Заходи з озеленення вул.Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень     

2240 -31 000,0 відкриті торги жовтень  п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

6.  Заходи з озеленення вул. В. Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 4 995,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 



Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються 

в комунальному господарстві  

     

7. - гідродинамічне очищення 

приймального резервуару побутових 

відходів КНС №4,3 

90913200-2 Послуги з очищення 

резервуарів  

3132 -122 000,0 Відкриті торги жовтень  п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. - гідродинамічне очищення контактних 

резервуарів, піскоуловлювачів 

90513800 - 4 Послуги з очищення мулу  

2240 -134 000,0 допорогова жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

9. - заміна перехідних містків в районі 

первинних відстійників 

45220000-5 Інженерні та будівельні 

роботи  

2240 100 000,0 допорогова жовтень п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. – монтаж комплектуючих частин 

насосів КНС №2 (аварійні роботи)  

34320000-6 Механічні запасні частини, 

крім двигунів і частин двигунів 

3110 156 000,0  Відкриті торги жовтень п.3.1. Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологіч 

режиму та саніт. стану річок, очищення 

русел від дерев: 

- розчищення та берегоукріплення 

струмка «Охаба» 

45246000-3 Регулювання річкового стоку 

та протипаводкові роботи  

2240 - 90 000,0  допорогова 

закупівлі  
жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. 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 -29 000,0 допорогова 

закупівлі  
жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Проектні та проектно-

конструкторські розроблення: 

будівництво канал. мереж і споруд на них 

по вул.Герцена, Коротка ( в т.ч. 

експертиза) 

71319000-7 Експертні послуги    

3132 29 000,0 Без проведення 

процедури 
жовтень  Рішення м/р від 28.09.18 

№09/60-18 



14. 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: по 

вул.Стуса,20 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод        

2240 - 4 995,0 допорогова 

закупівлі  
жовтень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

15. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Герцена  

90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 22 500,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

16. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ урочище «Глинище» біля 

гаражів 

90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

17. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Шухевича 

90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

18. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ територія кладовищ 

90510000-5 Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  

2240 10 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 02.10.18р.  №92. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                       М.Назар     


