
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-51 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 
1. Розширення та реконструкція необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві-

заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій 
45223100-7  Монтаж металевих конструкцій 

3142 -10749 допорогові  
закупівлі     

листопад рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План приро- 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш- 

тинській міській раді на 2017 рік». 

2. Придбання установок, обладнання та 

машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та 

складування побутових та промислових 

відходів 

 Гідроциліндр (для сміттєвоза на базі 

МАЗ ) 42121100-4 Гідравлічні чи 

пневматичні циліндри 

2210 -35000 допорогова 
закупівля 

квітень рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в 

«План природоохоронних заходів на 

2017 рік» 

3. Придбання установок, обладнання та 

машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та 

складування побутових та промислових 

відходів 

 Акумулятори (для сміттєвоза на базі 

МАЗ) 31440000-2 – Акумуляторні 

батареї 

2210 -8000 допорогова  
закупівля     

квітень рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в 

«План природоохоронних заходів на 

2017 рік» 



1 2 3 4 5 6 

4. Придбання установок, обладнання та 

машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та 

складування побутових та промислових 

Відходів 

 Шини автомобільні (для сміттєвоза на 

базі МАЗ) 34352100-0 Шини для 

вантажних автомобілів 

2210 -42000 допорогова 
закупівля     

Квітень рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в 

«План природоохоронних заходів на 

2017 рік» 

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 - КНС №4 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 -15100 допорогові  
закупівлі     

листопад рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 

6. Заміна насосного обладнання як такого, 

що використало свої технічні можливості-

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

обслуговування насосів 

2240 +110849 відкриті торги    листопад рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 
7. 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 – с.Вигівка, вул..Перемоги 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 -9500 без 

використання 

електронної 

системи 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 

8. Придбання  оснащення спеціального 

транспорту для здійснення контролю за 

кількістю та якістю поверхневих, підземних 

та стічних вод і скидів шкідливих речовин у 

водні ресурси-мотопомпи 
42122100-1 Насоси для рідин 

3110 -5500 допорогові 

закупівлі 
 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 

«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 



1 2 3 4 5 6 
9.Заміна каналізаційних мереж і споруд на 

них вуп. Коновальця,5(каналізаційний ввід) 
50511000-0 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування насосів 

2240 + 15000 допорогові 

закупівлі 
 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 

«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 
10.Розширення систем каналізації, каналі- 
заційних мереж і споруд на них- вул.Буді- 
вельників 
45232420-2 Каналізаційні роботи 

2240 -16800 без 

використання 

електронної 

системи 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 
11.Розширення систем каналізації, 

каналізаційних мереж і споруд на них 

вул.Будівельників, Стуса,18, Коновальця, 

11, Бандери,34 
45232420-2 Каналізаційні роботи 

2240 +16800 без 

використання 

електронної 

системи 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План приро 

доохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурш 

тинській міській раді на 2017рік». 
12. 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 – с.Вигівка,вул..Зелена 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 +235000 відкриті торги  рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 

13. 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 – вул.Стуса,8 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 
 

2240 -70000 без 

застосування 

електронної 

системи 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 



1 2 3 4 5 6 
14. 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 –вул..Будівельників,6 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 +24000 допорогові 

закупівлі 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 

15. 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 – вул..Будівельників,8 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 +46000 допорогові 

закупівлі 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 

16. 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 – ЗОШ I-III ст. №3 
90430000-0 —  Послуги з відведення 

стічних вод 

2240 +14298   допорогові 

закупівлі 

 рішення м/р від 07.11.17 №23/37-17 
«Про внесення змін в « План 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2017рік». 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 17.11.17р.  №83. 

 

 

 

 

 

 Голова тендерного комітету                                                                   ________________________                                      Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                      С.Сердюк   

 

 



 


