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ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  
на ___2012___ рік 

(нова редакція станом на 09.07.2012 р.) 
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(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  



2 
 

Пред-мет заку-півлі Код 
КЕКВ 
(для 
бюджет-
них 
коштів)   

Джерело 
фінансу-
вання  

Очіку-вана вартість предмета 
закупівлі  

Проце- 
дура 
закупів-
лі  

Орієнтов-
ний початок 
проведення 
процедури 
закупівлі  

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується залучити 
до підготовки  
документації конкурсних 
торгів (запиту цінових 
пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)  

При-мітки 

1  2  3 4  5 6  7  8 
01.41.1 Послуги в рослинництві  
(утримання зелених насаджень та догляд 
за деревами, кущами, газонами та 
квітниками) 

1134 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

Поточний ремонт зелених насаджень 
(Державні будівельні норми д1.1-1-2000) 

1134 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень 
 

 Торги 
відбулися 

90.00.3 Санітарне оброблення та 
аналогічні послуги (утримання в чистоті 
доріг) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

Утримання об’єктів міського благоустрою 
(Державні будівельні норми д1.1-1-2000) 

1134 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

01.41.1 Послуги в рослинництві 
(утримання парків, скверів, площ, місць                            
загального користування) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

Утримання та ремонт світлофорних 
об’єктів (Державні будівельні норми д1.1-
1-2000) 

1134 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

90.00.2 Послуги з видалення твердих 
відходів (вивіз сміття по місту) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

01.41.1 Послуги в рослинництві 
(утримання кладовищ) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

1 2 3  5 6  8 
90.00.3 Санітарне оброблення та 
аналогічні послуги (технічне 
обслуговування та утримання в 
належному стані мереж зовнішнього 
освітлення) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

90.00.2 Послуги з видалення твердих 
відходів (ліквідація сміттезвалищ) 

1165 міський 
бюджет 

 відкриті 
торги 

січень  Торги 
відбулися 

Капітальний ремонт мереж зовнішнього 
освітлення вулиць міста (Державні 
будівельні норми д1.1-1-2000) 

2133 місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет 

 відкриті 
торги 

травень  Торги 
відбулися 

34.10.4 Автомобілі вантажні - 3 лота: 
- лот № 1 – автомобіль вантажний з 
дизельним двигуном внутрішнього 
згорання з автоматичними 
розвантажувальними пристроями 
(автомобіль-самоскид) 
вантажопідіймальністю від 3,5 до 5 т  
(ГАЗ-3309 або еквівалент) – 1 од. 
- лот № 2 -  автомобіль вантажний з 
дизельним двигуном внутрішнього 
згорання з автоматичними 

2110 місцевий 
бюджет, 
державний 
бюджет 

 відкриті 
торги 

липень   
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Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___09.07.2012____ № __31__ 

Голова комітету з конкурсних торгів    _Кривенко М.П.   _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів _Криворучко Т.В._   _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)     
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


