
                                                                                                                                                                                                                     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 

бюджетн

их 

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. Павлова м. Гребінка 

Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 952,51 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

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 1845,46 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Ватутіна м. Гребінка 

Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 1869,79 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 



Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Кошового м. Гребінка 

Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 1199,26 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

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 3385,31 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. О. Припутня  

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 2457,67 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Локомотивна 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 4533,88 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Некрасова 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 901,94 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Пархоменка 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 546,85 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 



Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по провул. Водопровідний         

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 860,98 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Городищенська 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 3687,59 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Квіткова 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 9712,32 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Технічне обслуговування та 

утримання в належному стані 

системи вуличного освітлення 

по вул. Є. Гребінки 

м. Гребінка Полтавської обл. 

CPV: 50230000-6  

Послуги з ремонту, 

технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і 

пов’язаного обладнання та 

супутні послуги. 

2240 6904,28 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216030 

Виготовлення топографічної 

зйомки масштабу 1:500 

орієнтованою площею 9,00 га 

прилеглої до ставка території 

у місті Гребінка Полтавської 

обл. 

CPV: 71350000-6 

 Науково-технічні послуги 

в галузі інженерії  

 

2240 26000,00 Без 

застосування 

електронної 

системи  

Липень 

2018рік 

КПК 

0217130 

Насос центробіжний CPV: 42120000-6 

 Насоси та компресори  

3110 9700,00 Звіт про 

укладений 

договір 

Липень 

2018рік 

КПК 

0216040 

Послуги по встановленню 

сценічних конструкцій. 

Сценічний подіум 6*5м. 

Сценічний дах з тентовим 

CPV: 79930000-2 

Професійні дизайнерські 

послуги  

 

2240 9500,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Липень 

2018рік 

КПК 

0214082 



покриттям. Одяг сцени. 

Послуги по озвученню та 

освітленню святкового заходу: 

звукопідсилююче обладнання 

DYNACORD потужністю 

10кВт, мікшерний пульт, 

мікрофони, кабелі, з’єднувачі, 

мережеві подовжувачі. 

Освітлення: прожектори LED 

PAR, повноповоротні голови, 

сканери, світлові ефекти. 

CPV: 79950000-8 

 Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів 

2240 9000,00 Без 

застосування 

електронної 

системи 

Липень 

2018рік 

КПК 

0214082 

 

Затверджений Уповноваженою особою з питань публічних закупівель Виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 27.07.2018р.,  

Протокол № 346. 

 

 

 

 

 

                            Уповноважена особа                                                                                                                         І.С. Ніколаєнко 


