
ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 
Гребінківська міська рада Полтавської області, ЄДРПОУ 13956272 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 
 
Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Пр

оце

дур

а 

зак

упі

влі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані 

(код 06.20.1) 
2271 

118800 (сто 

вісімнадцять  тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.), в 

т. ч.  ПДВ 19800 грн. 

   

Квіти зрізані та бутони 

квітів (код 01.19.21) 
2210 

4000 (чотири тисячі) 

грн., з ПДВ 
   

Вироби канцелярські, 

паперові (код 17.23.1) 

 

2210 
8000 (вісім тисяч) грн., з 

ПДВ 
  

 

Фурнітура до 

швидкозшивачів або папок, 

канцелярські скріпки та 

подібні канцелярські 

вироби, скоби у блоках, з 

недорогоцінних металів (код 

25.99.23) 

2240 
2750 (дві тисячі сімсот 

п’ятдесят) грн., з ПДВ 
   

Журнали реєстраційні, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, формуляри 

та інші канцелярські вироби, 

паперові чи картонні (код 

17.23.13) 

2210 
2000 (дві тисячі) грн., з 

ПДВ 
  

 

Ручки кулькові; ручки та 

маркери з наконечником з 

повсті чи іншого поруватого 

матеріалу; олівці механічні 

цангові чи гвинтові (код 

32.99.12) 

2210 700 (сімсот) грн., з ПДВ   

 

Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних засобів 

(код 45.20.1) 

2240 
11000 (одинадцять 

тисяч) грн.. з ПДВ 
  

 

Послуги телекомунікаційні, 

інші (код 61.90.10) 
2240 

16000 (шістнадцять 

тисяч) грн., з ПДВ 
  

 

Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення (код 

20.41.3) 

2210 
1000 (одна тисяча) грн., 

з ПДВ  
  

 

Лампи розжарювання, н. в. і. 

у. (код 27.40.14) 
2210 

3000 (три тисячі) грн., з 

ПДВ 
  

 

Послуги щодо обробляння 

даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, 

щодо програмного 

застосування та інші 

2240 
1500 (одна тисяча 

п’ятсот) грн., з ПДВ 
  

 



послуги щодо забезпечення 

інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою ( код 

63.11.1) (в т.ч. з питань 

державних закупівель) 

Газети друковані (код 

58.13.1) 
2210 

2700  (дві тисячі сімсот) 

грн. з ПДВ 
  

 

Журнали та періодичні 

видання друковані (код 

58.14.1) 

2210 
2700 (дві тисячі сімсот) 

грн., з ПДВ 
  

 

Бітум і асфальт природні; 

асфальтити та асфальтові 

породи (код08.99.10-00.00) 

2210 118800 (сто 

вісімнадцять тисяч 

вісімсот) грн., в т. ч. 

ПДВ 19800 грн. 

   

Будування житлових 

будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний 

і поточні ремонти) (код 

41.00.30) (капітальний 

ремонт житлового фонду 

територіальної громади) 

3131 
500000 (п’ятсот тисяч) 

грн. з ПДВ 
  

 

Послуги щодо 

розміщування безпечних 

відходів, інші (код 38.21.29) 

 

2240 
3000 (три тисячі) грн., з 

ПДВ 
  

 

Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних 

відходів (код 38.11.6) 

2240 
4000 (чотири тисячі) 

грн., з ПДВ 
  

 

Послуги щодо страхування 

від нещасних випадків (код 

65.12.11) 

2240 
400 (чотириста) грн., з 

ПДВ 
  

 

Послуги щодо страхування 

цивільної відповідальності 

власників автотранспорту 

(код 65.12.21) 

2240 700 (сімсот) грн., з ПДВ   

 

Послуги зв’язку Інтернетом 

проводовими мережами (код 

61.10.4) 

 

2240 
2000 (дві тисячі) грн., з 

ПДВ 
  

 

Бензин моторний (газолін), 

зокрема авіаційний бензин 

(код 19.20.21-00.00) 

2210 

 64800 (шістдесят 

чотири вісімсот) грн.. з 

ПДВ 

  

 

Марки поштові, гербові чи 

подібні нові; гербовий 

папір; чекові книжки; 

банкноти, акції, облігації та 

подібні цінні папери, 

друковані (код 58.19.14-

00.00) 

2210 
295 (двісті дев’яносто 

п’ять) грн., з ПДВ 
  

 

Меблі конторські/офісні, 

дерев'яні (код 31.01.12-

00.00) 

2210 

22874 (двадцять дві 

тисячі вісімсот сімдесят 

чотири) грн., з ПДВ 

  

 

Конверти, листівки поштові 

закриті, листівки поштові 

неілюстровані та листівки 

паперові чи картонні; 

коробки, сумки, гаманці й 

поштові набори для 

2210 
795 (сімсот дев’яносто 

п’ять) грн., з ПДВ 
  

 



писання, паперові 

чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу (код 

17.23.12) 

Дороги автомобільні та 

автомагістралі, інші дороги, 

елементи доріг (поточний 

ремонт твердого покриття 

вулиць та дворових в’їздів) 

(код 42.11.10-00.00) 

 

2210 

 

500000 (п’ятсот тисяч) 

грн. з ПДВ 

   

Частини та приладдя, інші, 

н. в. і. у., до транспортних 

засобів  (код 29.32.30-90.00) 

(автозапчастини) 

 

2210 

 

30000 (тридцять тисяч) 

грн. з ПДВ 

   

Послуги телекомунікаційні, 

інші (код 61.90.10-00.00) 

(абонплата) 

 

2240 

 

20000 (двадцять тисяч) 

грн., з ПДВ 

   

Послуги щодо оренди 

автобусів і туристичних 

автобусів з водієм 

(код49.39.31-00.00) 

 

2240 

 

15000 (п’ятнадцять 

тисяч)грн., з ПДВ 

   

Будування нежитлових 

будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний 

і поточні ремонти)  (код 

41.00.40-00.00) 

 

2240 

 

15500 (п’ятнадцять 

тисяч п’ятсот) грн., з 

ПДВ 

   

Харчування гравців 

футбольної команди 

«Локомотив» 

 

2240 

35000 (тридцять п’ять 

тисяч) грн. з ПДВ 
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