
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-2 до Додатку №2 до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення закупівель на 2016 рік 

 

План природоохоронних заходів з місцевих фондів з охорони навколишнього  природного середовища на 2016 рік 

(субвенція Бовшівської с/р) 

Бурштинська міська рада, код 04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. призн. за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процеду

ра 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
 9.1.  Розширення та реконструкція необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві 

заміна аераторів в контактних 

резервуарах каналізаційних очисних 

споруд  
 33.19.1 Ремонтування іншого устаткування  

ДК 016:2010 

 90470000-2 код ДК 021:2015 

2240 -17 000 - червень-грудень  Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16 

 9.1.  Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві заміна 

аераторів в контактних резервуарах 

каналізаційних очисних споруд  
 33.19.1 Ремонтування іншого устаткування  

код ДК 016:2010 

 90470000-2 код ДК 021:2015 

Послуги з чищення каналізаційних колекторів   

2240 17 000 - вересень Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16 

9.2.  Розширення та реконструкція необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві 

піскові та мулові площадки 

каналізаційних очисних споруд із 

2240 -38 000 - червень-грудень Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16 



заміною дренажного матеріалу   
37.00.2 Мул каналізаційний  ДК 016:2010 

90470000-2  код ДК 021:2015  
9.2.  Розширення  необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві піскові та 

мулові площадки каналізаційних 

очисних споруд із заміною 

дренажного матеріалу   
37.00.2 Мул каналізаційний  ДК 016:2010 

90470000-2  код ДК 021:2015 

Послуги з чищення каналізаційних колекторів    

2240 38 000 - вересень Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16 

9.3.  Розширення та реконструкція необхідних 

споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві 

заміна мулопроводу каналізаційних 

очисних споруд  
37.00.1 Послуги каналізаційні  ДК 016:2010 

45231300-8  код ДК 021:2015  

2240 - 10 000 - червень-грудень Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16  

9.3. Розширення необхідних споруд для 

очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві заміна 

мулопроводу каналізаційних очисних 

споруд  

37.00.1 Послуги каналізаційні ДК 016:2010 

45231300-8  код ДК 021:2015  

2240  10 000 - вересень  Згідно протоколу засідання комісії з 

питань бюджету та економічного 

розвитку №21 від 23.09.16  

 

 Затверджено рішенням тендерного комітету від 23.09.16р. № 23. 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                            ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                         ________________________                                      М.Назар 

  


