
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-20ек 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 

Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017 

рік»  

*  * травень рішення м/р № 02/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів з місцевого 

фонду з охорони навколишнього 

природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

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»  по вул. Шухевича  

90430000-0 Послуги з відвед. стічних вод 

             

2240  199 000,00 не 

застосовується   

травень Рішення м/р № 03/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін до Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель, затвердженого рішенням 

міської ради від 29.11.2016 №03/20-16»  

  

2. Заходи з озеленення по вул.Шухевича 
77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень    

2240 129 000,00 не 

застосовується   

травень  п.3.2. рішення м/р №03/20-16 від 

29.11.2016 року “Про затвердження 

Положення щодо проведення 

допорогових закупівель”  

3. Заходи з озеленення по вул. Калуська 
77310000-6  Послуги з озеленення територій 

та утримання зел. насаджень    

2240 98 000,00 не 

застосовується    

травень п.3.2. рішення м/р №03/20-16 від 

29.11.2016 року “Про затвердження 

Положення щодо проведення 

допорогових закупівель” 

  



4. Заходи для боротьби з шкідливою дією 

води по вул. Шухевича (капітальний 

ремонт)  
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 виконання підрядних 

робіт 
90430000-0 Послуги з відведення стічних 

вод              

3132 190 000,00 не 

застосовується   

травень  Рішення м/р № 03/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін до Положення 

щодо проведення допорогових 

закупівель, затвердженого рішенням 

міської ради від 29.11.2016 №03/20-16»  

  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 25.05.17р.  №30 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    
 

 


