
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-31 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 

Програма «Розвитку фізичної культури і спорту в м. 

Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки»  

 

* 28 000,0 Без проведення 

процедури  

квітень  Рішення м/ради від 28.11.2018 № 
16/62-18  

1. Спортивна школа 2210 15 000,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  
1.Жилет рятувальний 

39520000-3 Готові текстильні вироби  

(Рятувальні жилети) 

2210 2300,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  

2.Фартух байдарочний 

18410000-6 Спеціальний одяг  

2210  3000,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  

3. Весло байдарочне 

37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 

відкритому повітрі (Інвентар для водних видів 

спорту) 

2210  8400,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  

4. Еспандер резиновий 

37440000-4 Інвентар для фітнесу  

(Еспандери) 

2210  1300,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

2. Гурток з тайландського боксу  8000,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  
5. Боксерський мішок, чорна шкіра, шоломи 

37430000-1 Інвентар для боксу  

2210  8000,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18  

3.  Авіамодельний гурток 2210  5000,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 



6. Ножик, леза до ножів,  напильники, викрутки, 

лобзіки, пилки, пилочка до лобзіка, пласкогубці, 

сверла,  

44510000-8 Знаряддя  

2210  2648,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

7. Переноска 

31210000-1 Електрична апаратура для 

комутування та захисту електричних кіл  

(Розподільне обладнання) 

2210 360,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

8. Уайт спирт, спрей-краска, промивка, клеї  

44830000-7  Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники  

2210 1992,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

Програма «Молодь Бурштина на 2017 – 2020»  2210 2000,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

9. Писачки (інструмент для писанок) 

44510000-8 Знаряддя  

2210 750,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

10. Бджолинний віск 

 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня 

продукція  

2210 135,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

11.Свічки, клейонка, ємності для барвників, підставка 

під свічки, губки для миття 

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та 

господ і приладдя для закладів гром. харчування  

2210 550,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

12. Барвники 

24960000-1 Хімічна продукція різна  

2210 100,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

13. Оцет 

15870000-7 Заправки та приправи  

(Оцет чи подібні продукти) 

2210 18,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

14. Туалетний папір 

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники 

для рук і серветки  

2210 24,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

15. Пакети сміттєві 

19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття  

2210 20,0  Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

16. Кульки надувні 

37520000-9 Іграшки  (Повітряні кульки на 

іграшкові м’ячі) 

 

2210 70,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

 



17. Для миття посуду (миючий засіб) 

39830000-9 Продукція для чищення 

 (Миючі засоби та засоби для чищення) 

2210 30,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

18. Папір, олівці, стікери  

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  
 

2210 255,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

19. Лампочка 

31510000-4 Електричні лампи розжарення  
2210 48,0 Без проведення 

процедури  

квітень п.3.2 Положення із змінами від 

23.02.18 № 09/46-18 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 09.04.19р.  №41. 

 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                     ________________________                                        Р.Джура 

 

  

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


