
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-9 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 згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюдж.призн. 

за кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі, 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. Форма волейбольна 

Код ДК 021:2015: 37452900-0 

Волейбольний інвентар  

2210 2 200,0 Без проведення 

процедури  

Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.9. 

(волейб. команда Західрембуд) 

2.Мячі волейбольні 

Код ДК 021:2015: 37452900-0 

Волейбольний інвентар  

2210 7 800,0 Без проведення 

процедури  

Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.9. 

(волейб. команда Західрембуд) 

3. Скакалки  

37423100-0 Скакалки для худ. гімнастики  
2210 240,0 Без проведення 

процедури  
Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.13 

Програма «Молодь Бурштина» 

4. Обручі фітнес 

37423200-1 Обручі для художньої 

гімнастики  

2210       180,0 

 

Без проведення 

процедури 

 Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.13 

Програма «Молодь Бурштина»  

5. Термокружка  

37414200-5 Термоконтейнери  

2210       115,0 Без проведення 

процедури 

 Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.13 

Програма «Молодь Бурштина»  

6. Виготовлення звіту про технічний стан 

внутрішньогосподарських меліоративних 

систем на площі 6 га в урочищі 

«Пасовище» та під забудованими землями 

71621000-7 Послуги з технічного аналізу 

чи консультаційні послуги  

2240  - 50 000,0  допорогова  лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

7. Виготовлення звіту про технічний стан 

внутрішньогосподарських меліоративних 

систем на площі 6 га в урочищі 

«Пасовище» та під забудованими землями 

2240 50 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.3 

 



71621000-7 Послуги з технічного аналізу 

чи консультаційні послуги  

8. Виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, які 

підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах) 

71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, 

оцінювання витрат  

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

29.11.16р.  

9. Виготовлення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, які 

підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах) 

71242000-6 Підготовка проектів та ескізів, 

оцінювання витрат  

2240 10 000,0 Без проведення 

процедури 

 Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.2 

 

10. Експертна оцінка комунального майна 

та земельних ділянок, організація та 

проведення аукціонів 

   71319000-7 Експертні послуги 

2240 - 2920,0 допорогова лютий-грудень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

11. Експертна оцінка комунального майна 

та земельних ділянок, організація та 

проведення аукціонів 

   71319000-7 Експертні послуги  

2240  2920,0 Без проведення 

процедури 

 Березень Рішення міської ради від 28.02.17 

№07/24-17 зміни до Положення п.1.1 

 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.03.17р.  № 16. 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    


