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                                                                                                                                                                                                  Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 

закупівель на 2017 рік 

 

 

 1. Найменування замовника*.  Гребінківська міська рада 

 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 13956272  

 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів). 

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

3 4 5 6 7 8 9 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

«Реконструкція будівлі 

міської ради з влаштуванням 

додаткового 

адміністративного 

приміщення на другому 

поверсі по вулиці Ярослава 

Мудрого , 35 в м. Гребінка 

Полтавської області 

CPV: 71320000-7 

Послуги з інженерного 

проектування 

3142 56289,77 Звіт 

про 

укладений 

договір 

Вересень 

2017рік 
КПК 

0170 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

об’єктів архітектури: 

«Капітальний ремонт 

CPV: 71320000-7 

Послуги з інженерного 

проектування 

3131 1837,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6021 



житлового будинку (заміна 

покрівлі) № 28Б по вулиці 

Локомотивна  в м. Гребінка 

Полтавської області»; 

«Капітальний ремонт 

повітроводів та вентиляційних 

каналів житлового будинку № 

5 по вулиці Незалежності в м. 

Гребінка Полтавської 

області»;  

«Капітальний ремонт 

житлового будинку № 1А по 

провулку 

Сільськогосподарський в м. 

Гребінка Полтавської області» 

Виконання робіт по 

утриманню служби замовника 

(включаючи витрати на 

технічних нагляд) та 

здійснення авторського 

нагляду об’єктів архітектури: 

«Капітальний ремонт 

житлового будинку (заміна 

покрівлі) № 28Б по вулиці 

Локомотивна  в м. Гребінка 

Полтавської області»; 

«Капітальний ремонт 

повітроводів та вентиляційних 

каналів житлового будинку № 

5 по вулиці Незалежності в м. 

Гребінка Полтавської 

області»;  

«Капітальний ремонт 

житлового будинку № 1А по 

CPV: 71320000-7 

Послуги з інженерного 

проектування 

3131 2026,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6021 



провулку 

Сільськогосподарський в м. 

Гребінка Полтавської області» 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулиці Мира в м. Гребінка 

Полтавської області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги  

 

2240 5585,88 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6060 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулиці Шмідта в м. 

Гребінка Полтавської області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги  

2240 5751,79 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 
КПК 

6060 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулиці Б.Хмельницького в 

м. Гребінка Полтавської 

області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги  

2240 4624,69 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 
КПК 

6060 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулиці Садова в м. 

Гребінка Полтавської області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги  

2240 8372,48 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 
КПК 

6060 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

2240 3287,99 Без 

застосування 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6060 



системи вуличного освітлення 

по вулиці Городищенська в м. 

Гребінка Полтавської області 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

електронної 

системи 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулиці Горького в м. 

Гребінка Полтавської області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

2240 4241,50 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 
КПК 

6060 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вулицях  Островського, 

Мічуріна, Залізнична, 

Історична, Паркова, 

Деповська, 2б в м. Гребінка 

Полтавської області 

CPV: 50230000-6 

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

2240 

 

2894,02 

 

Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6060 

Викошування трави по 

вулицях м. Гребінка 

Полтавської області 

CPV: 77310000-6 

Послуги з озеленення 

територій та утримання 

зелених насаджень 

2240 24591,44 Звіт 

про 

укладений 

договір 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6060 

Виконання розмітки 

пішохідних переходів по 

вулицях Мира, 

Чернишевського, 

Незалежності, Полтавська, 

Героїв України, Магістральна, 

Ярослава Мудрого в м. 

Гребінка Полтавської області 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 575,84 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

6060 

Фарба фасад Ультра білий, 

емаль алкідна DELFI ПФ-

CPV: 44810000-1 

Фарби 

2210 1490,00 Без 

застосування 

Вересень 

2017рік 

КПК 

8600 



115П електронної 

системи 

Пензель флейц. «Стандарт-2» CPV: 39220000-0 

Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування 

2210 10,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

8600 

Висвітлення актуальних подій 

в житті міста та інформування 

населення в суспільно-

громадських інтересах 

CPV: 92220000-9 

Телевізійні послуги 

2240 10000,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Вересень 

2017рік 

КПК 

8600 

Затверджено на засіданні тендерного комітету Гребінківської міської ради від 18.09.2017 року, протокол № 68 

 

 

                                             Секретар тендерного комітету                                                                           І.В. Черненкова  

 

                                   Голова тендерного комітету                                                                              В.М.Зінченко 


