
Додаток 
РЕЄСТР

укладених договорів розпорядниками коштів нижчого рівня
 станом на 01.01.2022 року

                    /Упраління екології та природних ресурсів облдержадміністрації - головний розпорядник коштів обласного бюджету/

№ 
з/п

Назва розпорядника 
коштів

Дата Номер 
угоди

Найменування товарів, 
робіт та послуг

Ціна К-сть Сума (грн.) Найменування 
постачальника

1. Бучацька міська 
рада

м.Бучач 
Тернопільської 

області

Договір 
будівельного  
генпідряду  

№45-19
 від 

03.10.2019  

Додаткова 
угода 

№8 від 
24.03.2021р.

№45-19

№8

«Будівництво 
біологічних очисних 
споруд стічних вод              

м. Бучач 
Тернопільської області 

продуктивністю 300 
куб.м./добу»

(коригування)
(ДК 021:2015 -

45252000-8- 
Будівництво споруд 

для очищення стічних 
вод водоочисних і 

сміттєспалювальних 
заводів)

- 1 1 000 000 ТзОВ 
„Рембуддільниця”
код за ЄДРПОУ 

30903610
інд.48400, 

вул.Галицька,182 
м.Бучач

Тернопільська область

2. Бучацька міська 
рада

м.Бучач 
Тернопільської 

області

Договір № 1
від 

16.06.2020

Додаткова 
угода  від 
21.07.2021

№1/21

№1

№1/21

«Капітальний ремонт 
по розчистці русла 
р.Бариш з метою 

ліквідації підтоплення
присадибних ділянок 
частини с.Порохова 
Бучацького району 

Тернопільської 
області»

- 1 580 274 Регіональний офіс 
водних ресурсів у 

Тернопільській 
області

м.Тернопіль
вул.За Рудкою 35,
код  за ЄДРПОУ

05379205



3. Великогаївська 
сільська рада 

Тернопільського 
району 

Тернопільської 
області

Договір на 
виготовлення 

проекту 
землеустрою 

щодо 
організації та 
встановлення 

меж 
земельної 
ділянки

від 
09.07.2021 

№0187

№0187 «Розроблення проекту 
землеустрою щодо 

організації та 
встановлення меж 

територій 
ландшафтного 

заказника місцевого 
значення «Головачеве» 

на території 
Великогаївської 
сільської ради 

Тернопільського 
району

Тернопільської 
області»

- 1 20 000 ДП «Тернопільський 
інститут 

землеустрою»
м.Тернопіль

вул Лисенка 20-а
код за ЄДРПОУ

00485517

4. Бережанська міська 
рада

Тернопільського 
району 

Тернопільської 
області

Договір про 
надання 
послуг

від 
20.07.2021

№184

№184 «Розроблення проектів 
землеустрою з 
організації та 

встановлення меж 
територій та об’єктів 

ПЗФ на території 
Бережанської міської 

територіальної 
громади, а саме 

ботанічного заказника 
місцевого значення 

«Комарівський» 
площею 46,9 га, 

ботанічного заказника 
місцевого значення 

«Шибалинський 
площею 10га, 

- 1 55 000 Тернопільська 
регіональна філія 

Державного 
підприємства «Центр 

державного 
земельного кадастру»

м.Тернопіль 
вул.Живова 32 А
код за ЄДРПОУ 

26427902



ботанічного заказника 
місцевого значення 

«Гора «Лисоня» 
площею 3 га., 

гідрологічної пам’ятки 
природи місцевого 

значення «Джерела в 
урочищі «Кривуля» 

площею 2,0 га, 
гідрологічної пам’ятки 

природи місцевого 
значення

    «Монастирські 
джерела» площею  

2,0га»                     
5. Нараївська сільська 

рада
Тернопільського 

району 
Тернопільської 

області

Договір про 
надання 
послуг

від 
14.07.2021

№ 0825

№0825 «Розроблення проектів 
землеустрою з 
організації та 

встановлення меж 
територій та об’єктів 

ПЗФ на території 
Нараївської 

територіальної 
громади, а саме: 

ботанічного заказника 
загальнодержавного 

значення «Голицький» 
площею 60га, ботанічного 

заказника місцевого 
значення «Могила» 

площею 3,2 га, ботанічної 
пам’ятки природи 

- 1 49 000 ДП «Тернопільський 
інститут 

землеустрою»
м.Тернопіль

вул Лисенка 20-а
код за ЄДРПОУ

00485517



місцевого значення 
«Ділянка цілини в 

урочищі «Гутисько» 
площею 18 га»

6. Хоростківська 
міська рада 

Чортківського 
району 

Тернопільської 
області

Договір про 
закупівлю

від 
25.08.2021 

№143

№143 «Капітальний ремонт 
на відновленню та 

підтриманню  
сприятливого 

гідрологічного режиму 
та санітарного стану 
заплавного ставка в 

районі вул.Музейна м. 
Хоростків 

Гусятинського району  
Тернопільської 

області»

- 1 865 728 ФОП Кейзор Микола 
Миколайович

Код за ЄДРПОУ 
3468307536

7. Коропецька 
селищна рада 
Чортківського 

району 
Тернопільської 

області

Договір
від 

13.08.2021
№43

№43 «Будівництво дамби 
для захисту від 

підтоплення 
вул.Бучацької в селі 

Вістря 
Монастириського 

району  Тернопільської 
області» 

-
1 749 999 ТзОВ «Будпроект ІФ»

с..Хриплин 
Івано-Франківська 

область 
Код за ЄДРПОУ

39372551

8. Коропецька 
селищна рада 
Чортківського 

району 
Тернопільської 

області

Договір 
від 

16.08.2021
№256/07-21

№256/07-
21

«Експертиза проектно-
кошторисної 

документації по 
робочому проекту

«Будівництво дамби 
для захисту від 

підтоплення 
вул.Бучацької в селі 

- 1 3 340 ПП 
«Тернобудтехексперт»

м.Тернопіль
вул.Опільського,6.

код за ЄДРПОУ
35308234



Вістря 
Монастириського 

району  Тернопільської 
області»»

9. Коропецька 
селищна рада 
Чортківського 

району 
Тернопільської 

області

Договір від 
30.09.2021 

№55

№55 Технічний нагляд за 
будівництвом об’єкту
 «Будівництво дамби 

для захисту від 
підтоплення 

вул.Бучацької в селі 
Вістря 

Монастириського 
району  Тернопільської 

області»

- 1 9 650 ПП Процак Б.О.
м.Івано-Франківськ

вул.Роксолани,4
код за ЄДРПОУ

2308102590

10. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір від 
15.07.2021 

№27

№27 «Проведення робіт 
щодо ренатуралізації 

(відновлення) 
природних оселищ 

рідкісних і зникаючих 
видів флори і фауни»

- 1 30 000 НПП «Кременецькі 
гори»

м.Кременець 
вул.Осовиця ,12
код за ЄДРПОУ

37766410
11. Управління екології 

та природних 
ресурсів 

Тернопільської 
облдержадміністації

Договір
від 

24.09.2021 
№36

№36 «Розроблення 
методичних 

рекомендацій щодо 
підвищення 

продуктивності і 
стійкості лісів області 
в умовах змін клімату»

- 1 49 000 ФОП 
Часковський Олег

Григорович
м.Львів 

вул.Стрийська ,69 кв 1
код за ЄДРПОУ

2513312738

12. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

Договір
про  

виконання 
науково-

№40 «Проведення 
стратегічної 

екологічної оцінки 
документів  

- 1 38 770 Західноукраїнський 
національний 
університет
м.Тернопіль



облдержадміністації дослідних 
робіт із 

здійснення 
стратегічної 
екологічної 
оцінки від 
07.10.2021  

№40

державного 
планування»

вул.Львівська,11
код за ЄДРПОУ

33680120

13. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір
від 

05.10.2021 
№38

№38 «Друк повідомлення 
про оприлюднення 

заяви про визначення 
обсягу СЕО Програми 
водного господарства 
та водно-екологічного 

оздоровлення 
природного 
середовища 

Тернопільської області 
на 2021-2024 рр.»

- 1 680 ТОВ «Редакція газети 
Свобода»

м.Тернопіль
вул.Живова, 1

код за ЄДРПОУ
21157527

14. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір
від 

05.10.2021 
№39

№39 «Друк повідомлення 
про оприлюднення 

заяви про визначення 
обсягу СЕО Програми 
водного господарства 
та водно-екологічного 

оздоровлення 
природного 
середовища 

Тернопільської області 
на 2021-2024 рр. в 
газеті «Наш Дім»»

- 1 650 ФОП Кушнірук З.А.
м.Тернопіль

вул.Захарова, 3А, в.37
код за ЄДРПОУ

2265003402

15. Управління екології Договір №46 «Друк повідомлення - 1 1200 ФОП Кушнірук З.А.



та природних 
ресурсів 

Тернопільської 
облдержадміністації

від 
05.11.2021 

№46

про оприлюднення 
проекту документа 

державного 
планування та звіту 
про СЕО Програми 
розвитку водного 

господарства та водно-
екологічного 
оздоровлення 
природного 
середовища 

Тернопільської області 
на 2022-2024 рр.»

м.Тернопіль
вул.Захарова, 3А, в.37

код за ЄДРПОУ
2265003402

16. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір
від 

05.11.2021 
№45

№45 «Друк повідомлення 
про оприлюднення 
проекту документа 

державного 
планування та звіту 
про СЕО Програми 
розвитку водного 

господарства та водно-
екологічного 
оздоровлення 
природного 
середовища 

Тернопільської області 
на 2022-2024 рр.»

- 1 1200 ТОВ «Редакція газети 
Свобода»

м.Тернопіль
вул.Живова, 1

код за ЄДРПОУ
21157527

17. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір
від 

26.10.2021 
№43

№43 «Технічний супровід 
функціонування 

геоінформаційної 
системи «Інтерактивна 

карта природно-

- 1 36660 ТзОВ «МагнетікВан 
Муніципальні 
Технології»
м.Тернопіль

вул.Бродівська 5-Б



заповідного фонду 
Тернопільської 

області» протягом 2021 
року»

код за ЄДРПОУ
40287578

18. Управління екології 
та природних 

ресурсів 
Тернопільської 

облдержадміністації

Договір
від 

26.10.2021 
№44

№44 «Наповнення бази 
даних 

геоінформаційної 
системи «Інтерактивна 

карта природно-
заповідного фонду 

Тернопільської 
області» 

- 1 38608 ТзОВ «МагнетікВан 
Муніципальні 
Технології»
м.Тернопіль

вул.Бродівська 5-Б
код за ЄДРПОУ

40287578

19. Трибухівська  
сільська рада

Бучацького району 
Тернопільської 

області

Договір
від 

02.07.2021 
№126

№126 «Капітальний ремонт 
по розчистці русла 
р.Вільховець для 

покращення 
гідрологічного режиму 

та санітарного стану  
річки на землях
Трибухівської 
сільської ради 

Бучацького району 
Тернопільської області 
(ділянка села Пишківці 
від залізничного мосту 

по вул.Зарічна)»

- 1 470000 ТзОВ «Будпроект ІФ»
с..Хриплин 

Івано-Франківська 
область 

Код за ЄДРПОУ
39372551

20. Трибухівська  
сільська рада

Бучацького району 
Тернопільської 

області

Договір
від 

05.07.2021 
№127

№127 Технічний нагляд за 
об’єктом «Капітальний 

ремонт по розчистці 
русла р.Вільховець для 

покращення 
гідрологічного режиму 

- 1 7065 ФОП Тереняк М.М.
м.Донецьк 

вул.Ленкоранська, 9, 
кв.8 

Код за ЄДРПОУ
2091216099



та санітарного стану  
річки на землях
Трибухівської 
сільської ради 

Бучацького району 
Тернопільської області 
(ділянка села Пишківці 
від залізничного мосту 

по вул.Зарічна)»
21 Трибухівська  

сільська рада
Бучацького району 

Тернопільської 
області

Договір
на виконання 
авторського 

нагляду
від 

13.12.2021 
№215

№215 Авторський нагляд за 
об’єктом «Капітальний 

ремонт по розчистці 
русла р.Вільховець для 

покращення 
гідрологічного режиму 

та санітарного стану  
річки на землях
Трибухівської 
сільської ради 

Бучацького району 
Тернопільської області 
(ділянка села Пишківці 
від залізничного мосту 

по вул.Зарічна)»

- 1 6720 ФОП Качор В.І.
м.Тернопіль 

вул.Н.Світ, 1, кв.90
Код за ЄДРПОУ

1862813557

 Заступник начальника управління –
 начальник відділу захисту довкілля
 та природних ресурсів                                                                                                                             Ігор П᾽ЯТКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер                                                                                                                             Ольга МИКОЛАЄВИЧ


