
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-58 ек до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного середовища  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. 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. Над Рудкою  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод             

2240 -30 000,0 допорогова 

процедура  

грудень   рішення м/р від 27.12.17 №10/43-17 

зміни до Плану природоохоронних 

заходів 

 

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:  вул. Стуса,15,19  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240 - 28 000,0 допорогова 

процедура  

грудень рішення м/р від 27.12.17 №10/43-17 

зміни до Плану природоохоронних 

заходів 

 

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:  вул. Стуса, 21,13,5,7,9  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод            

2240  -8 000,0 допорогова 

процедура  

грудень   рішення м/р від 27.12.17 №10/43-17 

зміни до Плану природоохоронних 

заходів 

 

4. Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на 

2240  -8 000,0  допорогова 

процедура  

грудень   рішення м/р від 27.12.17 №10/43-17 

зміни до Плану природоохоронних 



запобігання розвитку небезпечних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу на території і 

об’єкти: вул.Сагайдачного 

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод              

заходів 

 

5. Заходи щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок – аварійні роботи 

по відновленню водотоку струмка Рудка 

під містком на перехресті вулиць 

Сагайдачного- Надрудкою  

90400000-1 Послуги у сфері водовідведення  

2240 74 000,0  Без проведення 

процедури 

Грудень  рішення м/р від 27.12.17 №10/43-17 

зміни до Плану природоохоронних 

заходів 

  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 27.12.17р.  № 98. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


