
 
Зміни річного плану закупівель, що здійснюються без проведення  

процедур закупівель на 2017 рік 
 

РВ ФДМУ по Закарпатській області ,  22111310  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ  
(для 

бюджет-
них 

коштів) 

Очікувана 
вартість предмета закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі, 
процедура 
закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 

Видалити 
Послуги агентств нерухомості, 
експертні послуги (Оплата 
послуг суб'єктів оціночної 
діяльності для проведення 
оцінки майна в процесі 
приватизації)  
код за НКУ ДК 021:2015 – 
71319000-7  

2240 179900,00 
 

Сто 
сімдесят 
дев’ять 
тисяч 

дев’ятсот  
гривень 

00 копійок 

березень-
грудень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611020 

Рекламні послуги (Публікації в 
місцевій пресі щодо 
висвітлення приватизаційних 
процесів)  
код за НКУ ДК 021:2015 – 
79341000-6  

2240 24000,00 
 

Двадцять 
чотири 
тисячі 
гривень 

00 копійок 

березень-
квітень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611020 

Архітектурні, інженерні та 
планувальні послуги (Послуги з 
виготовлення технічної 
документації на об'єкти 
загальносоюзних громадських 
об'єднань колишнього СРСР) 
код за НКУ ДК 021:2015 – 
71240000-2  

2240 
 

2000,00 Дві тисячі 
гривень 00 
копійок  

червень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611010 

 
 

Ремонт, технічне 
обслуговування персональних 
комп’ютерів, офісного, 
телекомунікаційного та 
аудіовізуального обладнання, а 
також супутні послуги (технічне 
обслуговування і ремонт 
комп’ютерної та офісної 
техніки) 
код за НКУ ДК 021:2015 – 
50312000-5  

2240 13050,00 Тринадцять 
тисяч 

п’ятдесят 
гривень 00 
копійок 

березень-
грудень  
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611010, 
6611020 

Послуги з програмування та 
консультаційні послуги з 
питань програмного 
забезпечення (Послуги з 
обслуговування програмного 
забезпечення, супровід 
автоматизованої програми “ІС-
ПРО”) 
код за НКУ ДК 021:2015 – 
72212443-6  

2240 3600,00 Три тисячі 
шістсот 
гривень  

00 копійок 

вересень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611010 



1 2 3 4 5 

 
Вставити                                             

Послуги агентств нерухомості, 
експертні послуги (Оплата 
послуг суб'єктів оціночної 
діяльності для проведення 
оцінки майна в процесі 
приватизації)  
код за НКУ ДК 021:2015 – 
71319000-7  

2240 169 900,00 
 

Сто 
шістдесят 
дев’ять 
тисяч 

дев’ятсот 
гривень 

00 копійок 

березень-
грудень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611020 

Рекламні послуги (Публікації в 
місцевій пресі щодо 
висвітлення приватизаційних 
процесів)  
код за НКУ ДК 021:2015 – 
79341000-6  

2240 34 000,00 
 

Тридцять 
чотири 
тисячі 
гривень 

00 копійок 

вересень- 
грудень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611020 

Ремонт, технічне 
обслуговування персональних 
комп’ютерів, офісного, 
телекомунікаційного та 
аудіовізуального обладнання, а 
також супутні послуги (технічне 
обслуговування і ремонт 
комп’ютерної та офісної 
техніки) 
код за НКУ ДК 021:2015 – 
50312000-5  

2240 
 

14150,00  Чотирнадц
ять тисяч  
сто 

п’ятдесят 
гривень 

00 копійок 

лютий, 
травень 
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611010 

 
 

Послуги з програмування та 
консультаційні послуги з 
питань програмного 
забезпечення (Послуги з 
обслуговування програмного 
забезпечення, супровід 
автоматизованої програми “ІС-
ПРО”) 
код за НКУ ДК 021:2015 – 
72212443-6  

2240 4500,00 Чотири 
тисячі 
п’ятсот 

гривень 00 
копійок 

жовтень  
БЗЕС 

 

КПКВК 
6611010 

 

 
Зміни затверджені рішенням тендерного комітету (Протокол від 29.09.2017 №4) 

 
 
 
Голова тендерного комітету                                                                            
М.І.Катуна 
 
 
 
Секретар тендерного комітету                                                                         
Г.А.Микулін 
 
 
 


