
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

Зміни-59 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. послуги з відлову та тимч. ізоляції тварин  

77610000-9 - Послуги з відлову та 

тимчасової ізоляції тварин  

2240 -7 100,0 Звіт про 

укладений 

договір 

листопад   рішення ТК №84 від 22.11.17 

2. послуги з відлову та тимч. ізоляції тварин  

77610000-9 - Послуги з відлову та 

тимчасової ізоляції тварин  

2240  7 100,0 допорогова 

процедура  

грудень рішення ТК №98 від 27.12.17 

(додаткова угода до договору) 

3. облаштування місця для тимч розміщення 

автомобілів по вул. Стефаника, 17 

 45233330-1 - Влаштування фундаменту 

вулиць 

2240 - 15 000,0 Звіт про 

укладений 

договір 

листопад   рішення ТК №84 від 22.11.17 

4. облаштування місця для тимч розміщення 

автомобілів по вул. Стефаника, 17 

 45233330-1 - Влаштування фундаменту 

вулиць 

2240   15 000,0 допорогова 

процедура  

грудень рішення ТК №98 від 27.12.17 

(додаткова угода до договору)  

5. співфінансування поточного ремонту 

м"якої покрівлі над під"їздом №1 

багатокварт будинку по вул. О.Басараб, 2  

45261210-9 - Покривання дахів  

  

2240   
- 18`691.0 

  

Звіт про 

укладений 

договір  

грудень   Рішення ТК №89 від 07.12.17 

6. співфінансування поточного ремонту 

м"якої покрівлі над під"їздом №1 

багатокварт будинку по вул. О.Басараб, 2  

45261210-9 - Покривання дахів  

  

2240   
 18`691.0 

  

Без проведення 

процедури 

Грудень  Рішення ТК №98 від 27.12.17 

Рішення м/р № 01/27-17 від 31.03.17 

п.1.14 рішення м/р № 07/24 – 17 від 

28.02.17 



7. проведення заходів з охорони підземних 

вод та ліквідації джерел їх забруднення на 

території по вул.Шухевича 
 90733800-2 - Послуги з дренажу на випадок 

забруднення підземних вод 

  

2240  100 000,0  Звіт про 

укладений 

договір  

грудень   Рішення м/р № 01/37-17 від 27.10.17 

8. проведення заходів з охорони підземних 

вод та ліквідації джерел їх забруднення на 

території по вул.Шухевича 
 90733800-2 - Послуги з дренажу на випадок 

забруднення підземних вод 

  

2240 100 000,0 Без проведення 

процедури 

Грудень  Рішення м/р № 06/35-17 від 31.07.17 

зміни до Положення 

 

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 27.12.17р.  № 98. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


