
                                                                                                                                                                                                                     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 

Поточний ремонт приміщення 

будинку культури в с. 

Мар’янівка  Гребінківського 

р-ну, Полтавської обл. 

CPV: 45430000-0 

Покривання підлоги та 

стін  

2240 63347,64 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0214060 

 

Поточний ремонт дороги по 

вул. Локомотивна в м. 

Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 56334,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт дороги по 

вул. Ярослава Мудрого в м. 

Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 46342,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт дороги по 

вул. Кагамлика в м. Гребінка 

Полтавської обл. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

2240 24043,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 



зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

Поточний ремонт дороги по 

вул. Незалежності в м. 

Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 14746,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт дороги по 

пров. Спортивний в  м. 

Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 28960,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт а/бетонних 

покриттів проїзду до 

житлового будинку № 36 по 

провулку Кошового в м. 

Гребінка. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 64401,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 

Надання послуг із 

комп’ютерної обробки 

інформації ( анкет 

випускників) та створення 

електронної бази даних 

CPV: 72310000-1  

Послуги з обробки даних  

2240 12250,74 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Червень 

2018рік 

КПК 

0211020 

 

Поставка документів про 

освіту(свідоцтво про базову 

загальну середню освіту та 

атестат про повну загальну 

середню освіту)  

CPV: 22450000-9 

Друкована продукція з 

елементами захисту  

2210 549,12 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Червень 

2018рік 

КПК 

0211020 

 

Поточний ремонт а/бетонних 

покриттів шляхопроводу в м. 

Гребінка. 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

2240 47977,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Червень 

2018рік 

КПК 

0217461 

 



зв’язку та електропередач, 

шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

 

Затверджений Уповноваженою особою з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 18.06.2018р.,  

протокол № 263. 

 

 

 

                            Уповноважена особа                                                                                                                         І.С. Ніколаєнко 

 


