
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-24ек до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного середовища  на 2017 рік 

 
Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

  

Код 

КЕКВ 

(для 

бюдж. 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікув. вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. 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,16,18 

90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод            

2240 90 000,0 відкриті торги червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. 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.Петлюри 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240 98 000,0 допорогова 

закупівля  

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

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 геологічних 

процесів, усунення їх негативного впливу 

на території і об’єкти по вул.Стуса,9,11 

90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод            

2240 4 999,0 допорогова 

закупівля 

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Проведення заходів щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного 

2240 -20 000,0 допорогова  Червень   рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 



середовища, видання поліграфічної 

продукції з екологічної тематики 

22458000-5  Друкована продукція на 

замовлення  

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

  

5. 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.С.Бандери,34 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод             

2240 60 000,0 допорогова  Червень   рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

  

6. Заходи з озеленення:  

 по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень    

2240 60 000,0 без проведення 

процедури  

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
7. Заходи з озеленення:  

 по вул.Незалежності 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень    

2240 10 000,0 без проведення 

процедури  

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
8. Заходи з озеленення:  

по вул.Коновальця 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень   

2240 40 000,0  без проведення 

процедури  

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
9. Заходи з озеленення:  

по вул.Січових Стрільців 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень   

2240 98 000,0 без проведення 

процедури  

червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
10. Придбання оснащення спеціального 

транспорту для здійснення контролю за 

кількістю та якістю поверхневих, підземних 

та стічних вод і скидів шкідливих речовин у 

водні ресурси  

Мотопомпи  42122100-1 Насоси для рідин  

3110 24 000,0  допорогова  червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

11. Заміна каналізаційних мереж і споруд на 

них по вулиці Герцена 

90400000-1 Послуги у сфері водовідведення  

2240  90 000,0  допорогова  червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 



12. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

чистка піскових площадок, заміна 

дренажного матеріалу  

90513900-5 Послуги з утилізації мулу  

2240 32 000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

  

13. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

чистка мулових площадок, заміна 

дренажного матеріалу  

90513800-4  Послуги з очищення мулу  

2240 42 000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

14. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

технічне обслуговування компресорів 

50531300-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування компресорів   

2240 18 000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

15. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

бетонні переходи містків та 

металоконструкцій в районі первинних 

відстійників 

45262420-1 Монтаж металевих конструкцій 

споруд  

2240 106 000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

16. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

 пісколовки очисних споруд 

90513900-5 Послуги з утилізації мулу  

2240 26 000,0 допорогова  червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

17. Придбання та впровадження установок, 

обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових, 

с/г і промислових відходів:  

машина навантажувально-

прибиральна на базі трактора 

3110 900 000,0  Відкриті торги червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 



16700000-2 Трактори  

  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.06.17р.  №33 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    

 


