
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-56 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 

Програми співфінансування заходів із заміни вікон 

та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 

на 2019 рік 

0110000 16330,0 Без проведення 

процедури  

липень Рішення м/ради від 28.11.2018 № 
16/62-18  

1. Заміна вікон та дверей в II підїзді багатоквартирного 

будинку по вул.С.Стрільців,10   

44220000-8 - Столярні вироби   (Вікна.Двері)  

2210 5892,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

2. Заміна вікон та дверей в IV підїзді багатоквартирного 

будинку по вул.С.Стрільців,21 

44220000-8 - Столярні вироби   (Вікна.Двері)  

2210 7358,0 Без проведення 

процедури 

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

3.Заміна дверей в VI підїзді багатокварт будинку по 

вул.С.Стрільців,11 в по програмі співвласників будинку 

44220000-8 - Столярні вироби  (Двері) 

2210 3080,0 Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради на 2019-

2020рр. 

* * Без проведення 

процедури  

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

4. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуг і ремонт офісної техніки  

2240 -2500,0 Допорогова 

закупівля  

Лютий-грудень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Підпрограма фінзабезпечення діяльності відділу 

держреєстрації прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, юридичних осіб та фізосіб та громадських 

формувань 

* 2 500,0 Допорогова 

закупівля  

липень Рішення м/ради від 20.12.18 

№01/64-18  



5. Обслуговування орг.техніки 

(обслуговування і ремонт) 

50310000-1 Технічне обслуг і ремонт офісної техніки 

 

2240 2500,0 Допорогова 

закупівля  

липень п.3.2 Положення із змінами від 

25.06.19 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 30.07.19р.  №75. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                      М.Назар    


