
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-22 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 бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Про внесення змін в «Цільову програму у галузі 

розвитку земельних відносин на території м/ради на 

2017-2020р.» 

0110000  *  Без проведення 

процедури  

березень Рішення м/ради від 24.01.19 

№01/66-19 

1. Розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту 

м.Бурштин та проходження комплексної державної 

експертизи 

79420000-4 Управлінські послуги  

(Послуги з розробки проектів, крім будівельних) 

2281 129 000,0 Без проведення 

процедури  

(UA-2017-09-13-

000366-a) 

березень  Дод уг від 14.03.19 до дог.№380 

від 18.10.17 

2. Розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с.Вигівка 

та проходження комплексної державної експертизи 

79420000-4 Управлінські послуги  

(Послуги з розробки проектів, крім будівельних)  

2281 59 000,0 Без проведення 

процедури 

(UA-2017-06-09-

000141-a)  

березень  Дод уг від 14.03.19 до дог. №239 

від 18.07.17 

 

3. Виготовлення технічної документації з нормативно- 

грошової оцінки земель м.Бурштина та проходження 

держекспертизи ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-

технічні послуги в галузі інженерії  

2281 153 328,45 допорогова вересень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

4. Виготовлення технічної документації з нормативно- 

грошової оцінки земель с.Вигівка та проходження 

держекспертизи ДК 021:2015: 71350000-6 Науково-

технічні послуги в галузі інженерії  

2281  70 000,0  допорогова  вересень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

5. Розроблення технічної документації із землеустрою 

по проведенню робіт з інвентаризації земель 

2281 53925,0 Без проведення 

процедури 
березень Дод. угода від 14.03.19 до 

дог.380 від 18.10.17  



населеного пункту м.Бурштин Івано-Франківської  

області 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні 

послуги  

(UA-2017-09-13-

000366-а) 

  

5. Розроблення технічної документації із землеустрою 

по проведенню робіт з інвентаризації земель 

населеного пункту с.Вигівка Івано-Франківської  

області 71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги  

2281 47 147,50 Без проведення 

процедури 

(UA-2017-09-13-

001197-c) 

 

березень Дод. угода від 14.03.19 до 

дог.379 від 18.10.17 

6. Виготовлення проектів землеустрою 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

2240 12 000,0 Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
7. Експертиза землевпорядної документації  

71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії 

та будівництва)(Експертні послуги) 

2240 13 000,0  Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

8. Розроблення детальних планів території  

71410000 -5 - Послуги у сфері містобудування  

2240 10 000,0  Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  
9. Коригування кошторисної частини проектів 

71320000-7 Послуги з інженерного проектування  

(Послуги з оцінювання обсягів робіт) 

2240  15 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р.  

10. Придбання друкованих матеріалів із земельних 

питань 22210000 - 5 Газети  

2210 3 000,0 Без проведення 

процедури 

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

29.11.16р.  
11. Навчання працівників відділу з метою підвищення 

кваліфікації  

80510000 - 2 Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів  

2240 12 000,0  Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

12. Підключення до баз даних реєстрів 

72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних  

 

2240 5 000,0  Допорогова  Березень-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 14.03.19р.  №31. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар     


