
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-41 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. Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вул.Р.Шухевича (від 

вул.Міцкевича до заїзду до будинків 

Р.Шухевича,10-12) у м.Бурштин 

 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013; ДК 021:2015 

45233223-8 Відновлення покриття 

проїжджої частини доріг 

 

3132 -19561,47 не 

застосовується     
червень рішення м/р № 03/31-17 від 23.05.17 Про 

внесення змін до Положення щодо 

проведення допорогових закупівель  

 

2. Проведення технічного нагляду 
«Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул.Р.Шухевича (від 
вул.Міцкевича до заїзду до будинків 
Р.Шухевича 10-12) у м.Бурштин» 

71319000-7 Експертні послуги 

 

3132 +19561,47 без проведення 

процедури    
вересень рішення м/р № 03/31-17 від 23.05.17 Про 

внесення змін до Положення щодо 

проведення допорогових закупівель  

 

3. Розширення необхідних споруд для 
очищення стічних вод, що утворюються 
в комунальному господарстві:  
чистка піскових площадок, заміна 
дренажного матеріалу  
90513900-5 Послуги з утилізації мулу 
 
 

2240 -32000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік 



      
4. Розширення необхідних споруд для 
очищення стічних вод, що утворюються 
в комунальному господарстві: чистка 
піскових площадок, заміна 
дренажного матеріалу 
90513900-5 Послуги з утилізації мулу 

2240 +32000,0 без проведення 

процедури 
вересень рішення міської ради № 06/35-17 від 

31.07.2017 Про внесення змін до 

Положення щодо проведення 

допорогових закупівель 

5. Розширення необхідних споруд для 
очищення стічних вод, що утворюються 
в комунальному господарстві: 
 чистка мулових площадок, заміна 
дренажного матеріалу  
90513800-4 Послуги з очищення мулу 

2240 -42 000,0 допорогова червень рішення міської ради №09/32-17 від 

30.05.17р. «Про внесення змін в «План 

природоохоронних заходів на 2017 рік» 

6. Розширення необхідних споруд для 
очищення стічних вод, що утворюються 
в комунальному господарстві:  
чистка мулових площадок, заміна 
дренажного матеріалу 
90513800-4 Послуги з очищення мулу 

2240 +42 000,0 без проведення 

процедури 
вересень рішення міської ради № 06/35-17 від 

31.07.2017 Про внесення змін до 

Положення щодо проведення 

допорогових закупівель 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 21.09.17р.  №64. 

 

 

 

 

 

 Голова тендерного комітету                                                                   ________________________                                      Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                ________________________                                      С.Сердюк   

 


