
                                                                                                                                                                                                                      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 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Городищенська м. Гребінка. 

 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 850,22 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Є. Гребінки м. Гребінка. 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 1419,07 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та CPV: 50230000-6 2240 495,14 Звіт про Жовтень КПК 



утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Миру м. Гребінка 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

укладений 

договір 

2018 рік 0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Г. України м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 514,34 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Незалежності  м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 1458,67 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Весняна м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 993,79 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

2240 490,61 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 



пішохідних переходах по вул. 

Українська м. Гребінка 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Весняна м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 509,81 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Шмідта м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 3429,85 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Чкалова м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 1471,82 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Пархоменка м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

2240 1533,49 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 



 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

Вокзальна м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 2582,96 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

Технічне обслуговування та 

утриманню в належному стані 

системи вуличного освітлення, 

встановлення ліхтарів  на 

пішохідних переходах по вул. 

1-Травня м. Гребінка 

CPV: 50230000-6 

 Послуги з ремонту, 

технічного 

обслуговування дорожньої 

інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги 

 

2240 2683,18 Звіт про 

укладений 

договір 

Жовтень 

2018 рік 

КПК 

0216030 

 

       

   

  

Затверджений Уповноваженою особою з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 24.10.2018 р.,  

протокол № 518. 

   

 

 

 

 

                Уповноважена особа                                                                                                                           І. С. Ніколаєнко 

 

                         


