
№ 

з/п
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Джерело 

фінансування

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

(тис.грн.)

Процедура 

закупівлі

Очікуваний 

строк 

початку 

процедури 

закупівлі

Відповідальний 

підрозділ (особа) та/або 

підрозділ(и) (особи), 

яких планується 

залучити до підготовки 

тендерної документації

Примітка

1.

Підготовка лотів до проведення земельних 

торгів у формі аукціону щодо продажу прав 

(оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності

2240  

(2803030)

державний 

бюджет

відкриті 

торги

червень 

2013 р.

Відділ ринку та 

оцінки земель

 н.в.і.у.               

(згідно з ДК 

016-2010)

2.
Послуги з проведення інвентаризації земель 

Харківської області

2281  

(2803030)

державний 

бюджет

відкриті 

торги

липень 

2013 р.

Відділ землеустрою 

та охорони земель 

 н.в.і.у.               

(згідно з ДК 

016-2010)

2.1

Лот № 1: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Богодухівському, Банківському, 

Коломацькому, Краснокутському, 

Нововодолазькому районам Харківської області.

2.2

Лот № 2: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Зачепилівському, Кегичівському, 

Красноградському, Первомайському районам 

Харківської області.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ

Головного управління Держземагентства у Харківській області

(код ЄДРПОУ 38385479)

на 2013 рік



2.3

Лот № 3: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Харківському, Золочівському, 

Дергачівському районам Харківської області.

2.4

Лот № 4: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Барвінківському, Близнюківському, 

Лозівському, Сахновщинському районам 

Харківської області.

2.5

Лот № 5: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Балаклійському, Ізюмському, 

Зміївському, Чугуївському районам Харківської 

області.

2.6

Лот № 6: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Борівському, Куп'янському, 

Шевченківському районам Харківської області.

2.7

Лот № 7: Надання послуг з проведення 

інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності по Вовчанському, Великобурлуцькому, 

Дворічанському, Печенізькому районам Харківської 

області

3.

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-узлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою

2240  

(2803030)

державний 

бюджет

відкриті 

торги

вересень 

2013 р.

Управління 

Державного 

земельного кадастру

63.11.1               

(згідно з ДК 

016-2010)



3.1.

Лот №1: Створення цифрових карт, створення 

цифрових векторних карт методом векторизації 

сканованих зображень (агровиробничих груп 

ґрунтів)

3.2.

Лот №2: Створення цифрових карт, створення 

цифрових векторних карт методом векторизації 

сканованих зображень (топографічні карти 

масштабу 1:10000, рельєф)

3.3.

Лот № 3: Створення цифрових карт, створення 

цифрових растрових карт (нормативна грошова 

оцінка земель населених пунктів)

3.4.

Лот № 4: Створення цифрових карт, створення 

цифрових растрових карт (топографічні карти 

масштабу 1:10000)

4.

Інвентаризація земель несільськогосподарського 

призначення за межами населенних пунктів на 

території Богодухівського, Вовчанського та 

Харківського районів

2281  

(2803030)

державний 

бюджет

відкриті 

торги

вересень 

2013 р.

Відділ землеустрою 

та охорони земель 

 н.в.і.у.               

(згідно з ДК 

016-2010)

Заступник голови комітету з конкурсних торгів,

Начальник Відділу державної землевпорядної експертизи Б.С. Криницький 
М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів Пашкіна К. Ю.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.09.2013 р. № 6.


