
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-56 ек 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. Заходи з озеленення: с.Вигівка 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень   

2240 -15 000,0 Допорогова 

закупівля 

грудень рішення м/р від 24.11.17 №01/40-17 

зміни до Плану  

2. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утвор в комун. 

господарстві: чистка мулових площадок, 

заміна дренажного матеріалу  
90513800-4  Послуги з очищення мулу 

2240 -18400,0 Без проведення 

процедури  

грудень  рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

3. Розширення необх. споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комун. 

господарстві: бетонні переходи містків та 

металоконструкцій в районі первинних 

відстійників 
45262420-1 Монтаж металевих конструкцій 

споруд  

2240 +18400,0 Без проведення 

процедури  

грудень  від 31 липня 2017 року № 06/35-17  

зміни до Положення 

4. Заходи з озеленення по вул.С.Стрільців 
77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень     

2240 - 95 000,0 відкриті торги серпень   рішення м/р від 24.11.17 №01/40-17 

зміни до Плану  

5. Заходи з озеленення вул.Коновальця,5 

77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень     

2240 48 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

6. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

2240 6 000,0  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 



утилізації ТПВ по вул.Шухевича 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

щодо проведення допорогових 

закупівель  

7. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.С.Стрільців, 

Енергетиків, Будівельників  
 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 9 000,0  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель 

8. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ  

Урочище «Глинище» (біля гаражів) 
 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 9 000,0  Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель 

9. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Стефаника, 

О.Басараб  

0511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 7 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель  

10. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Стуса Коновальця 

0511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 7 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель 

11. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Герцена 

 0511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 5 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель 

12. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ  по вул.Міцкевича, 

Бандери, Зелена 

0511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 3 000,0 Без проведення 

процедури  

грудень рішення м/р від 29.11.2016 року № 

03/20-16 Про затвердження Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.12.17р.  № 95. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


