
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-12ек до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

План природоохоронних заходів на 2017р. 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Міцкевича, Бандери, Зелена 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 17 000,0 Без проведення 

процедури  
квітень рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
2. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Стуса, Коновальця 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 12 000,0 Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
3. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Калуська, Шухевича 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 14 000,0 Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
4. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

2240 18 000,0 Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 



по вул.О.Басараб, Стефаника 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
5. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Шевченка 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  10 000,0  Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
6. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Стрільців, Енергетиків, 

Будівельників 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  17 000,0  Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

зона  зелених насаджень по 

вул.Міцкевича 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  12 000,0  Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

Нове і старе кладовище 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  10 000,0  Без проведення 

процедури  
Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
9. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезп геологічних 

процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти по вул.Стуса,15,19 

90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод           

2240 56 000,0  Допорогова  Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

10. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

2240  98 000,0  допорогова Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 



запобігання розвитку небезп геологічних 

процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти по вул.Петлюри 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

11. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небез геологічних 

процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти по 

вул.Стуса,21,13,5,7,9 
90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод           

2240 82 000,0  Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

12. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезп геологічних 

процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти по вул.Івасюка 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240  142 000,0  допорогова Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

13. Заходи з озеленення:  

Площа Героїв ОУН-УПА 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених 

насаджень   

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
14. Заходи з озеленення:  

могила Січових Стрільців, Меморіал 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених 

насаджень   

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
15. Заходи з озеленення:  

Алея ім.Андрея Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зелених 

насаджень   

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
16. Заходи з озеленення:  

Сквер ім.Івана Виговського 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 12 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 



17. Заходи з озеленення:  

Сквер ім.Г.Сковороди 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 48 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
18. Заходи з озеленення:  

Сквер Молодіжний 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
19. Заходи з озеленення:  

Сквер Європейський 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
20. Заходи з озеленення:  

Сквер Небесної Сотні 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
21. Заходи з озеленення:  

Сквер Свободи 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 8 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
22. Заходи з озеленення:  

Сквер Чорновола 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
23. Заходи з озеленення:  

Сквер Загиблих воїнів 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 20 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
24. Заходи з озеленення:  

по вул.С.Бандери 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 40 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 /29.11.16р. 
25. Заходи з озеленення:  

по вул.С.Бандери,34 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 46 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/29.11.16р. 
26. Заходи з озеленення:  2240 98 000,0 Без проведення Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 



по вул.Січових Стрільців 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

процедури  31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
27. Заходи з озеленення:  

зона зел. насаджень по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 43 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
28. Заходи з озеленення:  

по вул.Будівельників 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 40 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 /29.11.16р. 
29. Заходи з озеленення:  

по вул.Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 98 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
30. Заходи з озеленення:  

по вул.Калуська 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 45 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
31. Заходи з озеленення:  

по вул.Стефаника 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 18 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
32. Заходи з озеленення:  

по вул.О.Басараб 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
33. Заходи з озеленення:  

по вул.Д.Галицька 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 5 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
34. Заходи з озеленення:  

по вул.Шухевича 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 70 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 
35. Заходи з озеленення:  

по вул.Міцкевича 

2240 80 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 



77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
36. Заходи з озеленення:  

по вул.Коновальця 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 81 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
37. Заходи з озеленення:  

по вул.Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
38. Заходи з озеленення:  

по вул.Франка 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 38 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
39. Заходи з озеленення:  

по вул.Зелена 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
40. Заходи з озеленення:  

догляд за зеленими насадженнями біля 

дорожнього полотна 

77211500-7 Послуги з догляду за деревами 

 

2240 60 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
41. Заходи з озеленення:  

с.Вигівка 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 15 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
42. Заходи з озеленення:  

нове і старе кладовище 

77310000-6  Послуги з озеленення 

територій та утримання зел. насаджень   

2240 30 000,0 Без проведення 

процедури  

Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16/ 29.11.16р. 



43. Проведення заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного 

середовища, видання поліграфічної 

продукції з екологічної тематики 

22458000-5  Друкована продукція на 

замовлення  

2240 20 000,0 Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

44. Придбання оснащення спеціального 

транспорту для здійснення контролю за 

кількістю та якістю поверхневих, 

підземних та стічних вод і скидів 

шкідливих речовин у водні ресурси 

Насос вакуумний асенізатора КО-503 
(малий до автомоб. ГАЗ), лопатки до 

насоса 

42122450-9 - Вакуумні насоси  

3110 12 000,0 Допорогова  Квітень   рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 03.04.17р.  № 18. 

  

 

 

Голова тендерного комітету                                                           ________________________                                       Р.Джура 

 

                                        

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар    


