
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-13 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 23.02.18 

1. Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Бурштинської м/ради: 

2240 199 000,0 Без проведення 

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

29.11.16р. 

-  забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

по вул. Стуса, Коновальця  
90511000-2 Послуги зі збиран сміття  

2240 35 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

по вул. О.Басараб, Стефаника 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 22 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

по вул. Калуська, Енергетиків 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ 

по вул. Будівельників 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 12 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

2240 25 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 



по вул.Стрільців 90511000-2 Послуги зі збир. сміття 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

вул. Шухевича 90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 20 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по 

вул. Міцкевича, Бандери 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 30 000 Без проведення 

процедури 
лютий-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 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  

урочище «Глинище» (біля гаражів) 
90511000-2 Послуги зі збиран сміття 

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, утилізації ТПВ  територія 

кладовищ 90511000-2 Послуги зі збиран сміття  

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

2. Заходи з озеленення, в т.ч. 2240 840 000  Без проведення 

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

29.11.16р. 
- Заходи з озеленення площа Героїв ОУН-УПА   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000  Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення могила Січових Стрільців, 

Меморіал 77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень   

2240 10 000  Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення алея ім.. Андрея Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер ім.. Івана Виговського   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер ім.. Г.Сковороди   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Молодіжний   2240 15 000 Без проведення лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 



77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

процедури 29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Європейський  

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Небесної Сотні   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 16 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Свободи   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 14 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Чорновола   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення сквер Загиблих воїнів   

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 20 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення нове і старе кладовище 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

 

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення зона зелених насаджень по вул.   

Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 75 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення зона зелених насаджень по вул.   

Шевченка 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 20 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення підріз та чистка дерев по вулицях  

міста Бурштина та села Вигівка (вздовж ліній 

електропередач) 

77211500 - 7 Послуги з догляду за деревами  

 

2240 100 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

-  Заходи з озеленення вул. Січ. Стрільців 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 70 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 



- Заходи з озеленення вул. Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Будівельників 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Калуська 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 50 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Шухевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Шухевича (видалення 

аварійних дерев) 

77211500 - 7 Послуги з догляду за деревами  

2240 40 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. В. Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 80 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Коновальця 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 85 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Стефаника 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Д.Галицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. О.Басараб 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 10 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. С.Бандери 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

2240 45 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

- Заходи з озеленення вул. Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

 

2240 40 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 



- Заходи з озеленення  с. Вигівка вул. Зелена 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень    

2240 15 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

3. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів  
90722000-4 Відновлення довкілля  

2240 70 000 Без проведення 

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

29.11.16р. 

4. 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: 

* 830 000 * лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

- вул. Шухевича (між гаражами та межею с. Дем’янів) 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

2240 190 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- вул.. Міцкевича 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

2240 60 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- вул. Енергетиків 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

2240 150 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- вул.. Будівельників,6 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

2240 44 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- вул.. Будівельників,8 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

2240 46 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- вул. Стуса,8 (капітальний ремонт) 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод    

3132 340 000 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

5. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на 

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

проектно-кошторисної документації) 

71322200-3 Послуги з проектування трубопроводів   

3132 90 623 допорогова лютий-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

6. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:  2240 150 000 Без проведення 

процедури 

лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

- вул. Коновальця,5 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 25 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

- вул. Коновальця,9 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів 

2240 20 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

- вул. Стуса, 19 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів 

2240 60 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

- вул. Стуса,10 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів 

2240 15 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 



- вул. Стуса,24 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів 

2240 20 000 Без проведення 

процедури 
лютий-грудень рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення 

- вул. Д.Галицького,5 (заміна вводу) 
45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 10 000 Без проведення 

процедури  

лютий-грудень  рішення м/р № 06/35-17 від 

31.07.17 зміни до Положення  

7. Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: 

* 300 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- гідродинамічне очищення приймального резервуару 

побутових відходів КНС №2 

45111214-1 Струминне очищення  

2240 170 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

- гідродинамічне очищення приймального резервуару 

побутових відходів КНС №5 

45111214-1 Струминне очищення  

2240 130 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. Заміна  насосного обладнання, як такого, що 

використало свої технічні можливості:  - КНС 

№ 2,4,5,7  50511000-0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів  

3110 199 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

9. Придбання установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових та 

промислових відходів (відвали) 

42418000-9 Машини та механізми для підіймання, 

переміщення, завантаження чи розвантаження  

3110 23 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних 

вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод  

 90733900-3  Обробка чи відновлення у разі 

забруднення підземних вод  

2240 15 000 допорогова лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 26.02.18р.  №13. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


