
Додаток  до річного плану закупівель на 2017 рік (Зміни) 

Летичівська селищна рада, 04404504 

Конкретна назва предмета закупівлі 
Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

Коди 

згідно 

з  КЕКВ 

Розмір 

бюджетного 

призначення  з

а кошторисом 

або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

Комп’ютерне обладнання (Пристрої для 

зчитування та запису безконтактних ID-

карток) 

ДК 021:2015: 30230000-0: Комп’ютерне 

обладнання 
2210 2400,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Комп'ютерне обладнання (Принтери) 
ДК 021:2015: 30230000-0: 

Комп’ютерне обладнання 
2210 8600,00 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 

Cерпень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Всього за КЕКВ 2210 11000,00 

 

Грейдерування доріг смт.Летичів 

ДК 021:2015: 45230000-8: Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів 

і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь 

2240 60000,00 
Звіт про укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Підрізання дерев і живих огорож ( Зрізка 

аварійних дерев) 

ДК 021:2015:  77340000-5: Підрізання 

дерев і живих огорож 
2240 50000,00 

Звіт про укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Послуги з прибирання та підмітання 

вулиць (послуги по очищенню вулиць, 

тротуарів та доріг) 

ДК 021:2015:  90610000-6: Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць 
2240 110000,00 

Звіт про укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Послуги з утримання територій кладовищ, 

парків, пам'ятників та місць загального 

користування 

ДК 021:2015:  77310000-6: Послуги з 

озеленення територій та утримання 

зелених насаджень 

2240 90000,00 
Звіт про укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Зведення огорож, монтаж поручнів і 

захисних засобів ( встановлення 

електроопори по вул. Савіцького Юрія 

смт.Летичів) 

ДК 021:2015:  45340000-2: Зведення 

огорож, монтаж поручнів і захисних 

засобів 

2240 6700,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Послуги з ремонту, технічного 

обслуговування дорожньої інфраструктури 

ДК 021:2015:  50230000-6: Послуги з 

ремонту, технічного обслуговування 
2240 83200,00 

Звіт про укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 



і пов’язаного обладнання та супутні 

послуги (Послуги із зовнішнього 

освітлення вулиць смт. Летичів, с. Вербка, 

с. Голенищево, с. Суслівці світлоточками, 

які перебувають на балансі або у власності 

Замовника) 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

вул.Молодіжна с.Гречинці 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 17 976,00 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

вул.Набережна с.Гречинці 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 19 412,40 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 
Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

вул.Шкільна с.Гречинці Хмельницької 

обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 10 169,00 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 
Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

пров.Набережний с.Гречинці 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 4 982,00  

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 
Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

вул.В.Чорновола смт.Летичів 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 79 334,40 

Звіт про 

укл. 

договір 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

смт.Летичів вул.Автопарківська з пров. 

(від магазину "Марія" до р-ну берізок) 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 22 309,20 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 
2240 4 725,60 

Без заст. 

ел. системи 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 



смт.Летичів вул. Р.Шухевича 

(вул.Чапаєва) Хмельницької обл. 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

закупівель 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

смт.Летичів вул. Прибузька 

(вул.Пархоменка) Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 3 091,20 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

Поточний ремонт дороги комунальної 

власності Летичівської селищної ради 

вул. Героїв Крут смт.Летичів 

Хмельницької обл. 

ДК 021:2015: 45230000-8: 

Будівництво трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь 

2240 27 321,60 

Без заст. 

ел. системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Загальний 

фонд 

 589221,40 

 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації по вул. 

Коцюбинського смт.Летичів 

ДК 021:2015:  71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 11100,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації в с.Вербка 

ДК 021:2015: 71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 5000,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації в с. 

Новокостянтинів 

ДК 021:2015:     71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 5000,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації в с. Рудня 

ДК 021:2015:     71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 10100,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації в с. Бохни 

ДК 021:2015:     71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 9900,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 



  

Затверджено протоколом тендерного комітету №45-2017 від 24.07.2017 року    

                                                                         Голова тендерного комітету                                      О.В. Ліщинський 

   Секретар тендерного комітету                                   С.В. Попатенко 

Виготовлення проектно-кошторисних 

документацій на будівництво ліній 

електропередач, проведення експертизи та 

коригування документації в с. Копитенці 

ДК 021:2015:     71320000-7: Послуги з 

інженерного проектування 
3122 12200,00 

Без заст. ел. 

системи 

закупівель 

Липень, 

2017 

Спеціальн

ий фонд 

 53300,00 


