
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-35ек  до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 
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 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017 рік» від 31.07.2017  №10/35-17 

1. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти»  

по КНС №4 
90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод 

2240 24000,0 допорогова 

процедура 

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти»  

по вул.Будівельників,7 
 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240 40000,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

3. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти»  

по вул.Міцкевича 
 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод             

2240 60000,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  



4. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти  

по вул.Сагайдачного 
 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод             

2240 8 000,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

5. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти  

по вул.Будівельників,6,8 
 90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод             

2240 20 000,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

6. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти  

по вул.В.Стуса,8  
 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод           

2240 70 000,0 відкриті торги 

 

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

7. Заходи з озеленення по: 
Алея ім. Андрея Шептицького 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 15 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

8. Заходи з озеленення по: 

Сквер Виговського 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 10 000,0  не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

9. Заходи з озеленення по: 

Сквер Небесної сотні 

(косіння (20,0 тис.грн.), озеленення (80,0 тис.) 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 100 000,0  не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

10. Заходи з озеленення по: 

Сквер свободи 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 5 000,0  не 

застосовується   

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

29.11.16р.  



11. Заходи з озеленення по: 

Сквер Чорновола 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 15 000,0  не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

12. Заходи з озеленення по: 

Сквер Загиблих воїнів 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень      

2240 15 000,0  не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

13. Заходи з озеленення по: 
вул.С.Стрільців 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 95 000,0 відкриті торги серпень   п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

14. Заходи з озеленення по: 
зони зелених насаджень по вул.Міцкевича 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 40 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

15. Заходи з озеленення по: 

вул.Калуська 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 15 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

16. Заходи з озеленення по: 

вул.Міцкевича 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 40 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

17. Заходи з озеленення по: 
вул.Енергетиків 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 15 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

18. Заходи з озеленення по: 
Площа героїв ОУН-УПА 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 10 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

19. Заходи з озеленення по: 

вул.Стуса 

77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

2240 96 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

20. Заходи з озеленення по: 

вул.Коновальця,5 

2240 30 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  



77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень     

21. Заміна насосного обладнання, як такого, 

що використало свої технічні можливості на 

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

обслуговування насосів  

2240 90 000,0  допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

22. Розширення систем каналізації, 

каналізаційних мереж і споруд на них по 

вул.Будівельників 

45232420-2 Каналізаційні роботи  

2240 16 800,0 Без проведення 

процедури  

серпень рішення м/р від 31.07.17 № 06/35-17 

«Про внесення змін до Положення 

щодо допорогових закупівель»  

23. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, утилізації 

ТПВ на адміністративній території  

по вул.Шухевича, Калуська 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 18 000,0  Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

24. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, утилізації 

ТПВ на адміністративній території  

по вул.Енергетиків, Будівельників 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

25. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, утилізації 

ТПВ на адміністративній території  

по вул.Коновальця, Стефаника 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 15 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

26. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, утилізації 

ТПВ на адміністративній території  

по вул.Стуса 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 7 000,0 Без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  

27. Придбання контейнерів 

34928480-6 Контейнери та урни для відходів і 

сміття  

2210 43 750,0 допорогова 

закупівля 

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

28. Заходи з озеленення: ліквідація наслідків 

буреломів, сніголамів, вітровалів 
90722000-4 Відновлення довкілля  

 

2240  50 000,0 без проведення 

процедури  

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

29.11.16р.  



29. Заходи для боротьби з шкідливою дією 

води по вул.С.Бандери,34  

90430000-0 Послуги з відвед. cтічних вод      

         

2240 26 200,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

30. Заходи для боротьби з шкідливою дією 

води по вул.І.Франка 

90430000-0 Послуги з відведення стічних вод 

            

2240 74 250,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

31. Заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму і 

санітарного стану річок по вул.Франка 

90733500-9 Дренажні послуги на випадок 

забруднення поверхневих вод  

 

2240 186 000,0 допорогова 

процедура  

серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

32. Заходи для боротьби з шкідливою дією 

води по вул. Шухевича (капітальний ремонт)  
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 виконання підрядних робіт 
90430000-0 Послуги з відведення стічних вод   

            

3132 -80 000,0  не 

застосовується   

травень  Рішення м/р № 03/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін до Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель»  

33. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти»  

по вул. Шухевича  
90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод   

 

2240  +45 000,0 відкриті торги  серпень ст..2 ЗУ «Про публічні закупівлі» 

34. Заходи з озеленення по: 

 по вул.Стефаника 
77310000-6  Послуги з озеленення територій та 

утримання зел. насаджень   

    

2240 +35 000,0 не 

застосовується   

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

29.11.16р.  

35. 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. 



36. 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 пряма закупівля серпень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

закупівля вдвічі не відбулася з 

причини відсутності учасників 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 10.08.17р.  №52.  

 

 

Заст. гол. тендерного комітету                                                                   ________________________                                      С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                      М.Назар    


