
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
Додаток № 2 до річного плану закупівель,  що здійснюються без проведення процедур 

закупівель  на 2016 рік  
(спеціальний фонд)  

 

План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього 

природного середовища на 2016 рік 

(субвенція Бовшівської с/р) 
 

Бурштинська міська рада, 04357466 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі Код 

 КЕКВ  

(для 

бюдж. 

коштів) 

Очікуван

а 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедур

а 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
КФК 240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  – 1 013 000,0 грн. 

4.28. Заходи з озелення  сквер 
ім.Чорновола   
код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015    

2240 20 000 - червень-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.28. Заходи з озелення  вул. 
Енергетиків  
 код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015    

2240 35 000 - червень-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.29. Заходи з озелення  вул. 
Будівельників   
код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015    

2240 40 000 - червень-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.30. Заходи з озелення  вул. 
Бандери  код 81.30.1 код ДК 

016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015    

2240 13 000 - червень-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.14 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ нове і старе 
кладовище  
38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015    

2240 30 000 - червень -грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

6. Розширення споруд для збору 

та складування побутових і 

промислових відходів (сміт. 

майданчики) 

  52.10.1 - код ДК 016-2010    

  90511100-3  код ДК 021:2015     

3142 20 000 - червень -грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

9.1.  Розширення та реконструкція 

необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві 

заміна аераторів в контактних 
резервуарах каналізаційних 
очисних споруд  

2240 17 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  



33.19.1 Ремонтування іншого 

устаткування  код ДК 016:2010 

 90470000-2 код ДК 021:2015  

9.2.  Розширення та реконструкція 

необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві 

піскові та мулові площадки 
каналізаційних очисних споруд 
із заміною дренажного 
матеріалу   
37.00.2 Мул каналізаційний код 

ДК 016:2010 

90470000-2  код ДК 021:2015  

2240 38 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

9.3.  Розширення та реконструкція 

необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві 

заміна мулопроводу 
каналізаційних очисних споруд 
37.00.1 Послуги каналізаційні 
код ДК 016:2010 

45231300-8  код ДК 021:2015  

2240 10 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

10.1.  Придбання насосного і 

технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало 

свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних 

системах насосне обладнання 
КНС № 4  
28.13.1 Помпи для рідин; 

підіймачі рідин  код ДК 016:2010 

50510000-3 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

10.2.  Придбання насосного і 

технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало 

свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних 

системах насосне обладнання 
КНС № 6 (база ВКГ)  
28.13.1 Помпи для рідин; 

підіймачі рідин код ДК 016:2010 

50510000-3 код ДК 021:2015  

2240 13 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

10.3.  Придбання насосного і 

технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало 

свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних 

системах компресор ВР 106 
каналізаційних очисних споруд   
28.13.2 Помпи повітряні чи 

вакуумні; компресори повітряні 

чи інші газові код ДК 016:2010 

50510000-3 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

10.4.  Придбання насосного і 

технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало 

свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних 

системах механічне 

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  



обладнання грабельного 
приміщення каналізаційної 
насосної станції № 2  
43.29.1 Роботи будівельно-

монтажні, інші код ДК 016:2010 

50510000-3 код ДК 021:2015  

10.5.  Придбання насосного і 

технологічного обладнання для 

заміни такого, що використало 

свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних 

системах насосне обладнання 
каналізаційних очисних споруд 
(СД80/36, гном 16/16, насос 
технічної води) 
37.00.1 Послуги каналізаційні 

код ДК 016:2010 

50510000-3  код ДК 021:2015  

2240 55 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.1.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Енергетиків, вул. 
Будівельників 

 37.00.1 Послуги каналізаційні 

код ДК 016:2010 

90470000-2 код ДК 021:2015  

2240 55 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.2.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. В.Стуса, вул. 
О.Басараб, вул. Шухевича 

 37.00.1 Послуги каналізаційні  

код ДК 016:2010 

90470000-2 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.3.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Калуська (буд. № 
7,9,11,13), вул. В.Стуса (буд. № 
19)  81.21.1 Послуги щодо 

загального очищування будівель 

код ДК 016:2010 

90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 30 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.4.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Петлюри  

81.29.1 ДК 016:2010 

2240 99 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  



90430000-0 код ДК 021:2015    

11.5.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Стефаника №15 
 81.10.1  ДК 016:2010 
90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 60 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.6.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Коротка 
 81.29.1 ДК 016:2010 
90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.7.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Лісна  

81.29.1 ДК 016:2010 
90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.8.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Валова 
  81.29.1 ДК 016:2010 
90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 10 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.9.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти с. Вигівка (біля 
стадіону) 81.29.1Послуги щодо 

очищування, інші 
 код ДК 016:2010 
90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 24 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

11.10.  Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і 

об’єкти вул. Калуська 
(буд.№10), вул. Коновальця 
(буд.№5, №9), вул. Енергетиків 
(буд.№13), вул. В.Стуса 
(буд.№№7,9,11,12,17), вул. 
Шухевича (буд.№2,№2А) 

2240 21 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  



 43.39.1 Роботи будівельні 

опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші 

 код ДК 016:2010 

45330000-9  код ДК 021:2015  

12.1.  Заміна каналізаційних 

мереж і споруд на них вул. 
В.Стуса буд.№№10,11,12,14,19  
вул. Коновальця (буд.№9);  
вул. Шухевича (буд.№2)  
37.00.1 Послуги каналізаційні 

код ДК 016:2010 

 50800000-3 код ДК 021:2015  

2240 50 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

12.2.  заміна каналізаційних 

мереж і споруд на них  заміна 
трубопроводів дворової 
каналізації вул. В.Стуса 
(буд.№13)  
37.00.1 Послуги каналізаційні 

код ДК 016:2010 

50800000-3 код ДК 021:2015  

2240 60 000 - червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

 

 РАЗОМ:  

 

*  

1 000 000 

* * * 

П.3 Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання 

розвитку небезп. геологічних 

процесів, усунення їх негативного 

впливу на території і об’єкти  

вул.В.Стуса,16 (1,3п),18,21(1п) 

43.29.1 Роботи будівельно-

монтажні, інші 

код ДК 016:2010   

50800000-3 код ДК 021:2015  

2240 13000 - Червень-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

договір  

 

 РАЗОМ:  

 

*  

1 013 000 

* * * 

 

Затверджено рішенням Комітету з конкурсних торгів від 13 червня 2016 р. № 13 

  

 

Голова Комітету з конкурсних            ________________________            Р.Джура 

торгів                                                           

 

 

Секретар Комітету з конкурсних         ________________________           М.Назар 
торгів              

 

 
 

 


