
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-1 до Додатку (екологічний)  до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 рік 

 

План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього  природного середовища на 2016 рік 

 

Бурштинська міська рада, код 04357466 

 

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. 

Процеду

ра 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
6. Розширення споруд для збору та 

складування побутових і промислових 

відходів (сміт. майданчики) 

52.10.1 - код ДК 016-2010  

Послуги щодо складування та зберігання   

 90511100-3  код ДК 021:2015  

Послуги зі збирання сміття з урн і 

контейнерів у громадських місцях 

  

- 3142 - 45 000  - червень –грудень  Рішення міської ради від  31.05.16 

№15/12-16 «Про внесення змін в 

План природоохоронних заходів з 

місцевих фондів з охорони 

навколишнього природного 

середовища по Бурштинській 

міській раді на 2016 рік»                                                                                                               

6.1 Розширення споруд для збору та 

складування побутових і промислових 

відходів (сміт. майданчики) по 

вул.С.Стрільців,3  

 52.10.1 - Послуги щодо складування та 

зберігання, інші код ДК 016-2010    

 90511100-3  код ДК 021:2015        

2240 33925,20 - червень–грудень   

6.2. Послуги з технічного нагляду 

(вул.С.Стрільців,3) 

71.12.1 - Послуги інженерні ДК 016-2010    

2240 678,00 - червень–грудень   



79421100-2 код ДК 021:2015  Послуги з 

нагляду за виконанням проектів, крім 

будівельних  

6.3. Розширення споруд для збору та 

складування побутових і промислових 

відходів (сміт. майданчики)  

 52.10.1 - Послуги щодо складування та 

зберігання, інші код ДК 016-2010    

 90511100-3  код ДК 021:2015         

2240 10396,80 - червень–грудень  Рішення міської ради від 04.03.2016 

року №08/07- 16 «Про План 

природоохоронних заходів з місцевих 

фондів з охорони навколишнього 

природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2016 рік» 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 12.09.16р. № 20. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

                                                   

В.о. відповідальної особи                                                                  ________________________                                       Н.Тринчук    
  

  


