
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-34 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

План природоохор заходів з місц фондів з охорони 

навкол природного середовища по Бурштинській 

м/раді на 2019 рік 

2240 * Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р  

1. Будівництво (нове) систем роздільної каналізації, 

мереж і споруд на них по вул.Енергетиків в м.Бурштин 

45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та 

електроп, шосе, доріг, аеродромів і зал доріг; 

вирівнювання поверхонь (Прокладання трубопровідних 

систем відводу дощової води)  

3122 -2 624,0 Без проведення 

процедури 

квітень рішення м/ради від 31.07.2017 

№06/35-17 

2. Проведення технагляду за новим будівництвом 

систем роздільної каналізації, мереж і споруд на них по 

вул.Енергетиків 71330000-0 - Інженерні послуги різні 

 (Допоміжні інженерні послуги)  

3122  2 624,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма «Молодь Бурштина на 2017 – 2020»  2210 2100,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

3. Медаль, кубок 

18530000-3 Подарунки та нагороди 

2210 2100,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських  повноважень на 2016-2020 роки  

 

* 
9874,0 Без проведення 

процедури 
квітень рішення м/р №05/22-17 від 

27.01.2017р. 

4. Водоемульсія 

44810000-1 Фарби (Водні фарби) 

2210 1075,0 Без проведення 

процедури 

квітень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
5. Емаль, фарба 

44810000-1 Фарби (Емалі та глазурі) 

 

2210 7286,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



6. Розчинник, шпатлівка 

44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники  

 

2210 1283,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

7. Валик, пензель 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування (Пензлі для фарбування)  

 

2210 230,0 Без проведення 

процедури  

квітень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 22.04.19р.  №44. 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     
 


