
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-7 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 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета зак, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма фінансування мобілізаційних 

заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 

роки  

 

* 

7 500,0 * лютий Рішення м/р від 24.01.2019р.  

№ 09/66-19  
від 28.11.2018  №19/62-18  

1. Принтер для пункту управління 
30230000-0 Комп’ютерне обладнання  

3110  7500,0  Допорогова 

закупівля 

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

Програма фінансового забезпечення 

апарату управління Бурштинської 

міської ради на 2019-2020рр  

0110000  *  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

2. Миючі засоби  

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення)  

2210  - 5000,0  Допорогова 

закупівля  

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

29.11.16р. 

3.Туалетний папір 

33760000-5 Туалетний папір, носові 

хустинки, рушники для рук і серветки  

2210 1400,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

4. Мило туалетне 

33710000-0 Парфуми, засоби гігієни  

2210  280,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
5. Миючий засіб 

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення)  

2210 800,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

6. Білизна 

24455000-8 Дезинфекційні засоби  

2210 300,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 



29.11.16р. 
7.Чистящий порошок 

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення)  

2210 300,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

8. Рідина для унітазів 

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення) 

2210 200,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

9. Мило господарське 

33710000-0 Парфуми, засоби гігієни  

2210 60,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
10. Освіжувач повітря 

39810000-3 Ароматизатори та воски  

2210 84,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
11. Мочалки (губки) 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування  

2210  60,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

12. Швабри 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування  

2210 250,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

13. Запаски до швабри 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування  

2210 141,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

14. Засіб для натирання меблів 

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення)  

2210 100,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

15. Рукавиці резинові 

18420000-9 Аксесуари для одягу   

2210 60,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
16. Віники для зовнішнього прибирання 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування 

2210 100,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

16. Віники для внутрішнього прибирання 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування 

2210 200,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 



17. Рідина для сміття скла 

39830000-9 Продукція для чищення 

(Миючі засоби та засоби для чищення)  

2210 160,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

18. Скребок металічний до посуду 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства і приладдя для 

закладів громадського харчування  

2210 40,0  Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

19. Мішки сміттєві 35л,120л 

19640000-4 Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття  

2210 465,0 Без проведення 

процедури  

лютий п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 07.02.19р.  №15. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


