
                                                                                              

                                                                                                

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 

закупівель на 2020 рік 

 

1. Найменування замовника*. Виконавчий комітет  Гребінківської міської ради 

1.1 Місцезнаходження замовника. 37400, Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого,35 

1.2 Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04057406 

1.3 Категорія замовника: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2        

ЗУ "Про публічні закупівлі" 

 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

Код згідно 

з КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

Примітки 

3 4 5 6 7 8 9 

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№46 по вул. Чехова в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49862,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№7 по вул.Полтавській в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49624,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 



Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№9 по пров. Кошового в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49745,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№6 по вул. Полтавській в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49912,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№44 по вул.Чехова в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49939,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 

Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№24 по вул. Незалежності в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49815,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 



Поточний ремонт 

асфальтобетонного покриття 

в’їзду до житлового будинку 

№7 по пров. Кошового в 

м. Гребінка 

CPV: 45230000-8 

Будівництво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та 

електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; 

вирівнювання  

поверхонь 

2240 

 

49958,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0217461 

 

Короб пластиковий CPV:  44320000-9 Кабелі 

та супутня продукція  

2210 

 

136,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0211020 

 

Лампочки CPV: 31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення  

2210 

 

210,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0211020 

 

Технічне обслуговування 

комп’ютера 

CPV: 50320000-4 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів  

2240 

 

1230,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0211090 

 

Чоботи чоловічі, жіночі, ботинки CPV: 18810000-0 Взуття 

різне, крім спортивного 

та захисного  

2210 

 

20000,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0214060 

 



Штукатурка CPV: 44920000-5 

Вапняк, гіпс і крейда  

2210 

 

3750,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

Жовтень 

2020 рік 

КПК 

0214082 

 

 

  Затверджений рішенням уповноваженої особи виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 16.10.2020 р. протокол № 1000. 

 

 

                            Уповноважена особа                                                                                                     І.С. Ніколаєнко   

 


