
 

 

 

Річний план закупівель на 2015 рік 
Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 36732642 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюд-

жетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі  

Проце-

дура за-

купівлі 

Орієнтовний 

початок про-

ведення про-

цедури заку-

півлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код 29.10.5 – автомобілі спеціальної призна-

ченості (автопідйомник телескопічний)  

3110 950 000,00 (дев’ятсот 

п’ятдесят тисяч грн.00 коп.) 

грн. з ПДВ 

Відкриті 

торги 

Січень 

2015 року 

х 

Код 27.40.3 – лампи та світильники інші (сві-

тильники світлодіодні консольні) 

2210 5 300 000 (п’ять мільйонів 

триста грн. 00 коп.) 

грн. з ПДВ 

відкриті 

торги 

січень 

2015 року 

х 

Код 28.30.2 –  трактори сільськогосподарські, 

інші (колісний трактор з двигуном потужніс-

тю від 80 к.с.) 

3110 300 000 

(триста тисяч грн. 00 коп.) 

грн. з ПДВ 

відкриті 

торги 

січень 

2015 року 

х 
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             Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                М.В.Коваль 

 

 



 

 

 
Річний план закупівель на 2015 рік, 

що здійснюються без проведення процедур закупівель 
Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - 36732642 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюд-

жетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі  

Про-

це-

дура 

заку-

півлі 

Орієнтовний 

початок про-

ведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код 29.32.5 – приче-

пи та напівпричепи 

сільськогоспо-

дарські  

3110 95 000,00  

(дев’яносто 

п’ять тисяч 

грн.00 коп.) 

грн. з ПДВ 

х Лютий 

2015 року 

підставою для укладення договору без застосування процедур 

закупівель є п.5 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійс-

нення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», 

захід проекту програми прикордонного співробітництва Угор-

щина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 «Управління від-

ходами, що біологічно розкладаються, в містах Бая Маре (Руму-

нія), Івано-Франківську та Коломиї (Україна)» 

Код 41.00.4 – буду-

вання нежитлових 

будівель (нове будів-

ництво, реконструк-

ція, капітальний і по-

точні ремонти)  

3122 950 000,00 

(дев’ятсот 

п’ятдесят 

тисяч 

грн.00 коп.) 

грн. без 

ПДВ 

х березень 

2015 року 

підставою для укладення договору без застосування процедур 

закупівель є п.5 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійс-

нення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», 

захід проекту Європейського Союзу «Відновлення ковальського 

мистецтва як одного з найстаріших елементів економічного зро-

стання» з будівництва музею ковальського мистецтва з встанов-

ленням стаціонарного ковальського робочого місця 
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