
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
Додаток 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 
 

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

 

Предмет закупівлі Код 

 КЕКВ  

(для 

бюдж. 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процед

ура 

закупів

лі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
КФК 240601   КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 455000,0 грн. 

1. Заміна каналізаційних мереж і 

споруд на них по вулицях міста 

(Коновальця, Шухевича, Стуса) 

 37.00.1 код ДК 016:2010  

 90400000-1 код ДК 021:2015  

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

закуп» № 1197 

  договір  

 2. Ліквідація фільтруючих 

накопичувачів стічних вод з 

метою відвернення чи 

припинення забруднення 

підземних і поверхневих вод  

 39.00.1 код ДК 016:2010 

90430000-0 код ДК 021:2015 

2240 28 000 - Лютий-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

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.С.Стрільців, Стуса, 

Енергетиків, Будівельників) 

 39.00.1 код ДК 016:2010 

90430000-0 код ДК 021:2015  

2240 70 000 - Лютий-грудень   п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.1.  Заходи з озелення зони 

зелених насаджень по 

вул.Шевченка 

код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015   

2240 25 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.2. Заходи з озелення зони 

зелених насаджень по 

вул.Міцкевича 

код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015   

2240 48 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.3. Заходи з озелення  по 

вул.Стефаника 

код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015   

2240 25 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

4.4. Заходи з озелення  по 

вул.Коновальця 

код 81.30.1 код ДК 016:2010 

 (77310000-6) код ДК 021:2015    

2240 65 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  



5.1. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Герцена 

 38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015   

2240 18 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.2. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Шухевича 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015   

2240 38 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.3. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Міцкевича, 

Бендери 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015   

2240 26 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.4. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ території 

цвинтаря(новий, старий) 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015   

2240 15 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.5. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ урочище 

«Глинище» 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015    

2240 26 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.6. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ території 

колишнього цегельного заводу 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015   

2240 23 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

5.7. Забезпечення екологічно 

безпечного збирання , 

перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ стихійних 

сміттєзвалищ 

38.11.6 - код ДК 016-2010  

90512000-9 -  код ДК 021:2015    

2240 28 000 - Лютий-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 45 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

7. Проектні та проектно-констр. 

розроблення «Будівн. канал. 

мережі і споруд на них до 

індустрального парку» 

71.12.1 код ДК 016-2010  

71220000-6  код ДК 021:2015     

3122 80 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  
закуп» № 1197-VII  

 договір  

8.Проведення компл. експертизи 

проекту «Проектні та проектно-

констр. розроблення «Будівн. 

3122 7 000 - Лютий-грудень  п.1 ст.2 ЗУ «Про здійсн. держ.  

закуп» № 1197-VII  

 договір  



канал. мережі і споруд на них до 

індустрального парку»  

70.22.2 код ДК 016-2010  

71324000-5  код ДК 021:2015       

 

 РАЗОМ:  

*  

587 000 

* * * 

 

Затверджено рішенням Комітету з конкурсних торгів від 28.03.16р. № 3. 

  

 

Голова Комітету з конкурсних            ________________________            Р.Джура 

торгів                                                           

 

Секретар Комітету з конкурсних         ________________________           М.Назар 
торгів                                                                       

 

 
 

 

  


