
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-47 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 

Програма функціонування ЦНАП * * * червень Рішення м/ради від 29.05.19  № 

06/74-19 

1. Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15: електротехнічні рішення 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості 

будівництва  ДК 021:2015  

45310000-3 Електромонтажні роботи  

3142 -57 868,0  Допорогова 

закупівля  

Лютий  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Реконструкція нежитлов.приміщення аптеки під 

ЦНАП по вул.С.Стрільців,15: загальнобудівельні 

роботи: влаштування входів згідно ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013. Правила визначення вартості будівництва  

 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи  

3142 57 868,0  Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р.  

 
 

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * червень * 

3. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них 

по вул.С.Стрільців 

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

(45232420-2 Каналізаційні роботи )  

3142 - 36 000,0  Допорогова 

закупівля  
березень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них 

по вул.С.Стрільців 

3142   36 000,0  Без проведення 

процедури  

червень дод. угода від 14.03.19 до 

договору 677 від 17.12.18 



45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

(45232420-2 Каналізаційні роботи )  

п.3.2 Положення від 25.06.19 

 

Програма «Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді» (захід «Чорний ліс») 

 

* 3000,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

5. Палатка, спальник 

39520000-3 Готові текстильні вироби  

2210 2880,0 Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

6. Карабін 

37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 

повітрі  

2210 120,0  Без проведення 

процедури  

червень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 24.06.19р.  № 63 . 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     
 


