
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-4 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

План природоохоронних заходів на 2017р. 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Калуська 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 8000,0 Без проведення 

процедури  
Лютий  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
2. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Стефаника, О.Басараб 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  
Лютий  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
3. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.С.Стрільців, Енергетиків, 

Будівельників 
 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури  
Лютий  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

4. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

2240 10 479,0 Без проведення 

процедури  
Лютий  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 



території Бурштинської міської ради 

по вул.Шухевича 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
5. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

нове, старе кладовище 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  19 000,0  Без проведення 

процедури  
Лютий  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
6. 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  100 000,0  Допорогова  Лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

7. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і об’єкти 

по вул.Перемоги с.Вигівка 
90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод           

2240 100 000,0  Без проведення 

процедури  

Лютий-грудень  рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р (додаткові угоди до 

заключених договорів) 

8. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення їх 

негативного впливу на території і об’єкти 

по вул.Над Рудкою 
90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240  70 000,0  допорогова лютий-грудень рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Заходи з озеленення: підріз та чистка 

дерев по вулицях м.Бурштина та 

с.Вигівка (вздовж ліній електропередач) 

77211500-7 Послуги з догляду за деревами  

2240 12 000,0 Без проведення 

процедури  

лютий рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

10. Заходи з озеленення: ліквідація 

наслідків буреломів, сніголамів, 

2240 13 657,0 Без проведення 

процедури  

лютий рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. 



вітровалів 

90722000-4 Відновлення довкілля  

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

11. Розширення  та  реконструкція  

необхідних споруд для очищення  стічних 

вод, що утворюються в ком. господарстві:  

заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій   
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт  

45223100-7 Монтаж металевих 

конструкцій 

3132 350 000,0  допорогова лютий-грудень рішення міської ради №03/23-17 від 

27.01.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

  

п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Герцена 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240 15 000,0  Без проведення 

процедури  

Лютий  Рішення міської ради №24/21-16 від 

23.12.16р. «Про план 

природоохоронних заходів на 2017р.» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

Урочище «Глинище» (біля гаражів) 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  16 100,0 Без проведення 

процедури  

Лютий  Рішення міської ради №24/21-16 від 

23.12.16р. «Про план 

природоохоронних заходів на 2017р.» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

14. Забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній 

території Бурштинської міської ради 

по вул.Шухевича 

 90511000-2 Послуги зі збирання сміття  

2240  30 000,0  Без проведення 

процедури  

Лютий  Рішення міської ради №24/21-16 від 

23.12.16р. «Про план 

природоохоронних заходів на 2017р.» 

п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.02.17р.  № 8. 

 

 

Голова тендерного комітету                                                           ________________________                                       Р.Джура 

                                        

Секретар тендерного комітету                                                       ________________________                                       М.Назар    


