
 

 

                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                                                                                                  Наказ Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

                                                                                                ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 

закупівель на 2018 рік 

 

 1. Найменування замовника*. Виконавчий комітет  Гребінківської міської ради 

 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04057406 

 

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 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Магістральна м. 

Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги   і кортів  

2240 8110,86 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Миру м. Гребінка 

Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги    

2240 4906,04 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

2240 6620,98 Без 

застосування 

електронної 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 



по вул. Котляревського          

м. Гребінка Полтавської обл. 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги    

системи 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Я. Мудрого 

м.Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги   

2240 6878,93 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Полтавській 

м.Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги   

2240 4270,94 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Раїси Кириченко 

м.Гребінка Полтавської обл 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги   

2240 3096,98 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Приєднання електроустановки  

до електричних мереж 

CPV: 65320000-2 

Експлуатація електричних 

установок  

2240 1968,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0216030 

 

Експертна оцінка нерухомого 

майна 

CPV: 71310000-4 

Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та 

будівництва  

2240 600,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0214060 

 

 Вироби для ванної кімнати та 

кухні  

CPV: 44410000-7 

 Вироби для ванної 

кімнати та кухні  

2210 272,00 Без 

застосування 

електронної 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0211010 

 



системи 

 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали  

CPV: 22810000-1 

 Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали  

2210 1079,36 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0211100 

 

Офісне устаткування та 

приладдя різне. 

CPV: 30190000-7 

 Офісне устаткування та 

приладдя різне  

2210 1163,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Квітень 

2018рік 

КПК 

0210150 

 

 

Затверджений Уповноваженою особою з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 19.04.2018р.,  

протокол № 153. 

 

                      Уповноважена особа                                                                                                                         І.С. Ніколаєнко 


