
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-21 до річного плану закупівель на 2018 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 

очік. вартість 

предм. закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма «Розвитку фізичної культури 

і спорту в м.Бурштин та с. Вигівка на 

2018-2021»   

* * *  березень рішення м/р № 07/44-18 від 

26.01.18 

 

1. Акустична система активна 

32342400-6 Акустичні пристрої  

3110 - 8820,0 Без проведення 

процедури 

березень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

2. Придбання переносної акустичної 

системи та форми для проведення 

спортивних змагань 

32342411-6 Акустичні мініатюрні системи  

3110      - 11 000,0 

 

Без проведення 

процедури 

 лютий-грудень Рішення м/р від 23.02.18 зміни до 

Положення щодо допорогових 

закупівель 

3. Форма футбольна  

18412000-0 Спортивний одяг 

2210 9000,0 

 

Без проведення 

процедури 

березень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

4. Форма воротарська 

18412000-0 Спортивний одяг  

2210 1060,0 Без проведення 

процедури 

березень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

5. М’яч  

37451700-1 Футбольні м’ячі  

2210 940,0 Без проведення 

процедури 

березень Рішення м/р №09/46-18 від 

23.02.18 зміни до Положення 

Програма про фонд міської ради на 

викон депут повнов на 2016-2020 роки  

* * * * * 

6. Заміна вікон та дверей та конструкцій 

45421100-5 Встановлення дверей, вікон і 

пов’язаних конструкцій  

2240 -7000,0 Без проведення 

процедури  

січень-грудень №18/36-17 від 29.09.17 зміни до 

Положення 

7. Двері вхідні металеві, доводчик та 

лапка до дверей  

44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби  

2210 7000,0 Без проведення 

процедури  

березень №18/36-17 від 29.09.17 зміни до 

Положення  



Цільова програма у галузі розвитку 

земельних відносин на території м/р на 

2017-2020 рр. 

*   725 698,45 * Березень  Рішення м/р № 03/44-18 від 

26.01.18 

8. Розроблення  проекту  землеустрою  

щодо  встановлення  (зміни)  меж  

населеного  пункту  м.Бурштин та 

проходження комплексної державної 

експертизи  

79421200-3 Послуги з розробки проектів, 

крім будівельних  

2281 129 000,0 Без проведення 

процедури  

березень дод.угода до договору №240 від 

18.07.17р. 

UA-2017-06-06-000463-c  

9. Розроблення  проекту землеустрою  

щодо  встановлення  ( зміни)  меж  

населеного  пункту с.Вигівка та 

проходження комплексної державної 

експертизи  

79421200-3 Послуги з розробки проектів, 

крім будівельних  

2281 59 000,0 Без проведення 

процедури  

березень дод. угода до договору №239 від 

18.07.17р.  
UA-2017-06-09-000141-a  

10. Виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста 

Бурштин та проходження комплексної 

державної експертизи 

70332100-8 - Послуги з управління 

земельними ресурсами  

2281 153 328,45 Допорогова 

закупівля 

березень п.3.1 Положення щодо 

здійснення допорогових 

закупівель 

11. Виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель села 

Вигівка та проходження комплексної 

державної експертизи 

70332100-8 - Послуги з управління 

земельними ресурсами  

2281 70 000,0 Допорогова 

закупівля  

березень  п.3.1 Положення щодо 

здійснення допорогових 

закупівель  

12. Розроблення технічної документації із 

землеустрою по проведенню робіт з 

інвентаризації земель населеного пункту 

м.Бурштина 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги  

2281 242 100,0 Без проведення 

процедури  

березень дод. угода до дог.№380 від 
18.10.17  
UA-2017-09-13-000366-a  

13. Розроблення технічної документації із 

землеустрою по проведенню робіт з 

інвентаризації земель населеного пункту 

2281 72 270,0 Без проведення 

процедури  

березень дод. угода до дог.№379 від 
18.10.17  
UA-2017-09-13-001197-c  



с.Вигівка  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги  

  
Затверджено рішенням тендерного комітету від 28.03.18р.  №26. 

 

 

Заст. голови тендерного комітету                                                   ________________________                                       С.Видай 

 

Секретар тендерного комітету                                                         ________________________                                       М.Назар     


