
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-27ек  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. 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  

  

3110 - 8 000,0 Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

2. 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 8 000,0 Допорогова  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 

Шини автомобільні  

3110 - 42 000,0 Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 



(для сміттєвоза на базі МАЗ) 

34352100-0  Шини для вантажних 

автомобілів  

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 42 000,0 Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

5. 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  

3110 - 35 000,0 

 

 

Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

6. 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 35 000,0 

 

 

Допорогова  Квітень  рішення міської ради №04/27-17 від 

31.03.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 15.06.17р.  №37 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


