
 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ річного плану 

закупівель, що здійснюються без проведення  

процедур закупівель  

на 2016 рік 
Гребінківська міська рада Полтавської області, ЄДРПОУ 13956272 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

 
Предмет закупівлі Код 

КЕК

В 

(для 

бюд

жетн

их 

кошт

ів) 

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

Проце

дура 

закупі

влі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Городищенська 

2240 41702 (сорок одна 

тисяча сімсот дві) 

гривень з ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Чернишевського 

2240 113667 (сто 

тринадцять тисяч 

шістсот шістдесят 

сім) гривень з 

ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Поточний 

ремонт твердого покриття дороги 

по вул. Євгена Гребінки 

2240 65393 (шістдесят 

п’ять тисяч триста 

дев’яносто три) 

гривень з ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Капітальний 

ремонт даху житлового будинку по 

вул. Незалежності, 5, в м. Гребінка 

Полтавської обл. 

3131 78309 (сімдесят 

вісім тисяч триста 

дев’ять) гривен з 

ПДВ 

   

ДСТУ Б.Д.1.1-1:13 Капітальний 

ремонт вимощення житлового 

будинку по вул. Полтавська, 9, в м. 

Гребінка Полтавської обл. 

3131 21727 (двадцять 

одна тисяча 

сімсот двадцять 

сім) гривен з ПДВ 

   

ДК 016-2010 код 43.29.1 

Будівельно-монтажні роботи; ДК 

021:2015 код 45300000-0 

Будівельно-монтажні роботи 

(монтаж дитячого ігрового 

майданчика) 

2210 14761 

(чотирнадцять 

тисяч сімсот 

шістдесят одна) 

гривень з ПДВ 

   

ДК 016-2010 код  27.40.24 Знаки та 

таблички з назвами світлові й 

подібні вироби; ДК 021:2015 код 

44423400-5 Вказівники та супутні 

вироби 

2210 20142 (двадцять 

тисяч сто сорок 

дві) гривень з 

ПДВ 

   

ДК 016-2010 код  17.24.1 Шпалери; 

ДК 021:21 код 539191100-8 

Шпалери 

2210 2200 (дві тисячі 

двісті) гривень з 

ПДВ 

   

ДК 016-2010 код  Вироби 

пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, 

тверді, не пластикові 22.23.1 ДК 

2210 4726(чотири 

тисячі сімсот 

двадцять шість) 

гривень з ПДВ 

   



021:21 код 44112230-9 Лінолеум 

(лінолеум, плінтус у комплекті) 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 3.06.2016 № 13 

 

Голова комітету з конкурсних торгів        ________________    В.М.Зінченко 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів    ________________    З.М. Ічанська  


