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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014 № 1106 

 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель  

на 2015 рік 

(зміни) 

 

Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа», 

код за ЄДРПОУ 03342184 
 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Код ДК 016:2010 – 52.21.1 - Послуги, 

суміжні із залізничним перевезенням, у т.ч.: 

 540 000,00 грн. 

(п’ятсот сорок тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

   

(подача та забирання вагонів до 

встановлених місць навантаження-

вивантаження, зважування вагонів) 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2014 р. згідно заявок 
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 (системне переміщення вантажів)  360 000,00 грн. (триста 

шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно заявок 

Контрагента 

(послуги по подачі-забиранню навантажених 

і порожніх вагонів, маневрова робота) 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно заявок 

Замовника 

Код ДК 016:2010 – 06.20.1 – Газ природний,  728 479 452,00 грн.     
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скраплений або в газоподібному стані, у т.ч.: (сімсот двадцять вісім 

мільйонів чотириста 

сімдесят дев’ять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

дві гривні 00 копійок) 

з ПДВ, у т.ч.: 

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

бюджетними установами та організаціями)  

 221 188 764,00 грн. 

(двісті двадцять один 

мільйон сто вісімдесят 

вісім тисяч сімсот 

шістдесят чотири 

гривні 00 копійок) з 

ПДВ   

 

Листопад 2014 р. 

 

33 100,0 тис. куб. м 
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(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

бюджетними установами та організаціями)  

 26 731 473,60 грн. 

(двадцять шість 

мільйонів сімсот 

тридцять одна тисяча 

чотириста сімдесят 

три гривні 60 копійок) 

з ПДВ   

 4 030,0 тис. куб. м (ПТ) 

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

релігійними організаціями)  

 56 979,84 грн. 

(п’ятдесят шість тисяч 

дев’ятсот сімдесят 

дев’ять гривень 84 

копійки) з ПДВ   

 16,0 тис. куб. м 

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

релігійними організаціями)  

 28 095,36 грн. 

(двадцять вісім тисяч 

дев’яносто п’ять 

гривень 36 копійок) з 

ПДВ   

 8,0 тис. куб. м (ПТ) 

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

підприємствами, організаціями та іншими 

суб’єктами господарювання (крім 

бюджетних організацій та установ))  

 222 926 198,40 грн. 

(двісті двадцять два 

мільйони дев’ятсот 

двадцять шість тисяч 

сто дев’яносто вісім 

гривень 40 копійок) з 

ПДВ   

 

 33 360,0 тис. куб. м 

(природний газ виключно для виробництва  56 978 500,80 грн.  8 590,0 тис. куб. м (ПТ) 
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теплової енергії, яка споживається 

підприємствами, організаціями та іншими 

суб’єктами господарювання (крім 

бюджетних організацій та установ))  

(п’ятдесят шість 

мільйонів дев’ятсот 

сімдесят вісім тисяч 

п’ятсот гривень 80 

копійок) з ПДВ   

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

населенням)  

 167 446 680,00 грн. 

(сто шістдесят сім 

мільйонів чотириста 

сорок шість тисяч 

шістсот вісімдесят 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ   

 127 900,0 тис. куб. м 

(природний газ виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається 

населенням)  

 33 122 760,00 грн. 

(тридцять три 

мільйони сто двадцять 

дві тисячі сімсот 

шістдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ   

 25 300,0 тис. куб. м 

(ПТ) 

Код ДК 016:2010 – 33.13.1 – Ремонтування та 

технічне обслуговування електронного й 

оптичного устатковання, у т.ч.: 

 702 296,83 грн. (сімсот 

дві тисячі двісті 

дев’яносто шість 

гривень 83 копійки) з 

ПДВ, у т.ч.: 

    

(технічне обслуговування автоматизованої 

системи комерційного обліку електроенергії)  

 131 520,00 грн. (сто 

тридцять одна тисяча 

п’ятсот двадцять 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2014 р. обсяг – згідно Додатку 
№ 2 до Договору 

протягом – 12 міс. 

(Дог. № 98 від 
18.11.2014 р.)  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 
 

(технічне обслуговування приладів 

автоматичної пожежної сигналізації в 

котельні «Анна») 

 1 846,92 грн. (одна 

тисяча вісімсот сорок 

шість гривень 92 

копійки) з ПДВ  

 Січень 2015 р. 12 міс. обслуговування 

(первинне програмування електронного 

пристрою обліку електроенергії) 

 3 246,24 грн. (три 

тисячі двісті сорок 

шість гривень 24 

копійки) з ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 пристрій 

(технічне обслуговування газоаналізатора 

ОКСИ 5М-5НД) 

 708,00 грн. (сімсот 

вісім гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 шт. 
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(ремонт приладів обліку газу, теплової 

енергії; проведення калібрування і 

метрологічної повірки КВПіА) 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно заявок 
Замовника 

(програмування розрахункового 

електронного багатофункціонального 

приладу обліку) 

 1 495,23 (одна тисяча 

чотириста дев’яносто 

п’ять гривень 23 

копійки) з ПДВ 

 Травень 2015 р. 2 об’єкти 

(технічне обслуговування (ремонт, повірка) 

газоаналізатору testo 330-1LL) 

 3 198,00 грн. (три 

тисячі сто дев’яносто 

вісім гривень 00 

копійок)з ПДВ 

 Травень 2015 р. 1 шт. 

(програмування розрахункового 

електронного багатофункціонального 

приладу обліку) 

 3 987,28 грн. (три 

тисячі дев’ятсот 

вісімдесят сім гривень 

28 копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. 4 об’єкти  

(метрологічне обслуговування та ремонт 

засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)) 

 350 000,00 грн. (триста 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Червень 2015 р. згідно заявок 
Замовника 

(технічне обслуговування (ремонт, повірка) 

газоаналізатору testo 330-1LL) 

 3 198,00 грн. (три 

тисячі сто дев’яносто 

вісім гривень 00 

копійок)з ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 шт. 

(програмування розрахункового 

електронного багатофункціонального 

приладу обліку) 

 2 990,46 грн. (дві 

тисячі дев’ятсот 

дев’яносто гривень 46 

копійок) з ПДВ  

 Липень 2015 р. 4 об’єкти 

(заміна трифазного розрахункового засобу 

обліку електричної енергії) 

 106,70 грн. (сто шість 

гривень 70 копійок) з 

ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 лічильник 

Код ДК 016:2010 – 06.20.1 – Газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані (газ-

метан) 

 800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно заявок Покупця п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 23.20.1 – Вироби 

вогнетривкі (цегла вогнетривка); 23.32.1 – 

Цегла, черепиця та будівельні вироби з 

випаленої глини (цегла керамічна) 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
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сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 23.14.1 – Скловолокно, у 

т.ч.: 

 850 000,00 грн. 

(вісімсот п’ятдесят 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

    

(склопластик)  400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

 

(склопластик рулонний теплоізоляційний)  450 000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 17.12.1 – Папір газетний, 

папір ручного виготовляння та інший 

некрейдований папір, або картон для 

графічних цілей, у т.ч.: 

 350 000,00 грн. (триста 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

  

 (діаграмний папір)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності»  (папір для КИПиА)  200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 28.14.1 - Крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів, у 

т.ч.: 

 490 000,00 грн. 

(чотириста дев’яносто 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

    

(запорна арматура)  400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(клапани інжекторні)  90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Липень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 28.14.1 – Крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 



 6 

резервуарів, цистерн і подібних виробів; 

28.14.2 – Частини кранів, клапанів і подібних 

виробів (запорна арматура) 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 22.11.1 - Шини та камери 

гумові нові (шини) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

 

Код ДК 016:2010 – 61.10.1 – Послуги щодо 

передавання даних і повідомлень, у т.ч.:  

 267 520,00 грн. (двісті 

шістдесят сім тисяч 

п’ятсот двадцять 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

    

(телекомунікаційні послуги телефонного 

зв’язку) 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2014 р., згідно Додатків до 
Договору (Дог. № 2438 

від 17.12.2014 р.); 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(телекомунікаційні послуги телефонного 

зв’язку) 

 13 920,00 грн. 

(тринадцять тисяч 

дев’ятсот двадцять 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно Замовлення на 
послуги (Дог. № 44-14 

від 01.01.2015 р.) 

(телекомунікаційні послуги – установлення 

телефонів) 

 3 600,00 грн. (три 

тисячі шістсот гривень 

00 копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно Додатку № 1 до 
Договору (Дог № 982-

36-05 від 01.09.2015 р.) 

Код ДК 016:2010 – 08.93.1 – Сіль і чистий 

хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини (сіль для промислової переробки 

кам’яна) 

 926 750,00 грн. 

(дев’ятсот двадцять 

шість тисяч сімсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Грудень 2014 р. 1 750 тн п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 10.51.1 – Молоко та 

вершки, рідинні, оброблені (молоко) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно заявок Покупця п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 

«Про особливості здійснення  

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 14.12.1 - Одяг робочий, 

чоловічий (робочий одяг); 14.12.2 - Одяг 

робочий, жіночий (робочий одяг)  

 350 000,00 грн. (триста 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Грудень 2014 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 
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Код ДК 016:2010 – 58.29.5 – Послуги щодо 

видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням, у т.ч.: 

 16 848,80 грн. 

(шістнадцять тисяч 

вісімсот сорок вісім 

гривень 80 копійок) 

без ПДВ, у т.ч.: 

    

(видача ліцензій на використання 

комп’ютерних програм) 

 14 968,80 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

дев’ятсот шістдесят 

вісім гривень 80 

копійок) без ПДВ  

 Грудень 2014 р. згідно Додатку № 1 до 

Договору (Дог. № 
ЛО/15/27 від 

24.12.2014 р.) 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(постачання пакетів оновлення (компонент) 

до комп’ютерної програми 

«M.E.DocIS»Модуль «M.E.DocISЗвітність») 

 1 380,00 грн. (одна 

тисяча триста 

вісімдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Квітень 2015 р. 1 послуга 

(постачання примірника комп’ютерної 

програми «M.E.DocIS» Модуль «M.E.DocIS» 

Електронний документообіг» та пакетів 

оновлення (компонент) з правом 

використання рік) 

 500,00 грн. (п’ятсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 1 послуга 

Код ДК 016:2010 – 42.11.1 – Дороги 

автомобільні та автомагістралі, інші дороги, 

елементи доріг; злітно-посадкові смуги 

летовищ у т.ч.: 

 963 949,20 грн. 

(дев’ятсот шістдесят 

три тисячі дев’ятсот 

сорок дев’ять гривень 

20 копійок ) з ПДВ, у 

т.ч.: 

 

(відновлення асфальтобетонного покриття 

після капітального ремонту теплових мереж)  

 699 949,20 грн. 

(шістсот дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот сорок 

дев’ять гривень 20 

копійок) з ПДВ   

 Грудень 2014 р. згідно заявок 
Замовника 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(робота по відновленню асфальтобетонного 

покриття після ремонту теплових мереж) 

 

 264 000,00 (дві тисячі 

шістдесят чотири 

гривні 00 копійок)з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. гідно заявок Замовника 

Код ДК 016:2010 – 61.10.4 – Послуги зв’язку 

Інтернетом проводовими мережами, у т.ч.: 

 65 000,00 грн. 

(шістдесят п’ять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 
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(послуга доступу до Інтернету)   50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2015 р. згідно Додатку № 1 до 
Договору (Дог. № 

181240/12 від 

01.01.2015 р.) 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(послуги з доступу в Інтернет)  15 000,00 грн. 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно Додатку № 1 до 
Договору (Дог. № 

41804300000 від 

01.10.2015 р.) 

Код ДК 016:2010 – 80.20.1 – Послуги систем 

безпеки, у т.ч.: 

 7 515,60 грн. (сім 

тисяч п’ятсот 

п'ятнадцять гривень 60 

копійок) з ПДВ, у т.ч.:  

 

(централізоване спостереження технічних 

засобів сигналізації, встановлених на об’єкті) 

 5 643,60 грн. (п’ять 

тисяч шістсот сорок 

три гривні 60 копійок) 

з ПДВ 

 

 

Січень 2015 р. 

 

1 об’єкт (котельня 

«Анна») 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 

«Про особливості здійснення  

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

(послуги з спостереження за установками 

пожежної автоматики об’єкту котельня 

«Анна») 

 1 872,00 грн. (одна 

тисяча вісімсот 

сімдесят дві гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 12 міс. обслуговування 

Код ДК 016:2010 – 58.14.1 – Журнали та 

періодичні видання друковані, у т.ч.: 

 7 056,01  грн.(сім 

тисяч п’ятдесят шість  

гривень 01 копійок) 

без ПДВ, у т.ч.: 

 

(видання «Екологічна безпека 

підприємства», оновлення до видання) 

 1 199,00 грн. (одна 

тисяча сто дев’яносто 

дев’ять гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2015 р. Видання – 1 шт., 

оновлення  - 4 шт.  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(видання «Довідник головного інженера», 

оновлення до видання) 

 1 069,00 грн. (одна 

тисяча шістдесят 

дев’ять гривень 00 

копійок) без ПДВ  

 Лютий 2015 р. Видання – 1 шт., 

оновлення – 3 шт. 

(журнал «Держзакупівлі», спецвипуск 

«Expertus» ж. Держзакупівель) 

 2 292,01 грн. (дві 

тисячі двісті 

дев’яносто дві гривні 

01 копійка) без ПДВ 

 Листопад 2015р.  Журнал – 12 шт., 
спецвипуск – 1 шт. 

(періодичне видання – збірник 

«Ціноутворення у будівництві») 

 2 496,00 грн. (дві 

тисячі чотириста 

 Листопад 2015р. 12шт. 



 9 

дев’яносто шість 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

(оновлення до видання «Екологічна безпека 

підприємства») 

 920,00 грн. (дев’ятсот 

двадцять гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Листопад 2015 р. 4 шт. 

(журнал «Радник в сфері державних 

закупівель») 

 1 488,00грн. (одна 

тисяча чотириста 

вісімдесят вісім 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно бланку підписки  

Код ДК 016:2010 – 63.99.1 – Послуги 

інформаційні, інші, н.в.і.у., у т.ч.: 

 1 590,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот 

дев’яносто гривень 00 

копійок) з ПДВ, у т.ч.: 

 

(інформаційні послуги по наданню 

безпосереднього доступу до системи 

«Екологічна безпека підприємства онлайн) 

 600,00 грн. (шістсот 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. протягом 2015 року  п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(інформаційні послуги по наданню 

безпосереднього доступу до системи 

«Екологічна безпека підприємства онлайн) 

 990,00 грн. (дев’ятсот 

дев’яносто гривень 00 

копійок)з ПДВ 

 Листопад 2015 р. протягом 2016 року п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 82.91.1 – Послуги 

агентств щодо стягування платежів і послуги 

бюро кредитних історій (послуги, спрямовані 

на зменшення та (або) погашення 

заборгованості боржників перед замовником; 

запобігання виникненню заборгованості в 

майбутньому) 

 855 000,00 грн. 

(вісімсот п’ятдесят 

п’ять тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно Актів 

приймання-передачі 
наданих послуг 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»; 

договір не укладено 

Код ДК 016:2010 – 33.14.1 – Ремонтування та 

технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання, у т.ч.: 

 63 309,09 грн. (сорок 

шість тисяч сто 

сімдесят чотири 

гривні05 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання)  

 81,31 грн. 

(вісімдесят одна 

 Січень 2015 р.  2 об’єкти  п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
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гривня 31 копійка) з 

ПДВ 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

 

 

(позачергова технічна перевірка 

правильності роботи 

однотарифноготрифазного розрахункового 

лічильника електроенергії прямого 

включення по струму і напрузі) 

 320,89 грн. (триста 

двадцять гривень 89 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 об’єкт  

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 22,13 грн. (двадцять 

дві гривні 13 копійок) 

з ПДВ 

 Лютий 2015 р. 1 об’єкт  

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 22,13 грн. (двадцять 

дві гривні 13 копійок) 

з ПДВ 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт  

(позачергова технічна перевірка 

правильності роботи однотарифного 

трьохфазного розрахункового лічильника 

електроенергії прямого включення по струму 

і напрузі) 

 354,71 грн. (триста 

п’ятдесят чотири 

гривні 71 копійка) з 

ПДВ 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт  

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 22,13 грн. (двадцять 

дві гривні 13 копійок) 

з ПДВ 

 Квітень 2015 р. 1 об’єкт  

позачергова технічна перевірка правильності 

роботи багатотарифної розрахункової точки 

обліку електроенергії 6-150кВ, однотарифної 

розрахункової точки обліку електроенергії 

0,4 кВ з трансформаторами струму 

 1 957,10 грн. (одна 

тисяча дев’ятсот 

п’ятдесят сім гривень 

10 копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. 5 об’єктів 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 66,39 грн. (шістдесят 

шість гривень 39 

копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. 2 об’єкти 

(повторне підключення електроустановки 

споживача-юридичної особи) 

 249,49 грн. (двісті 

сорок дев’ять гривень 

49 копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 об’єкт 

(позачергова технічна перевірка 

правильності роботи однотарифної 

розрахункової точки обліку електроенергії 

0,4кВ з трансформаторами струму) 

 3 201,28 грн. (три 

тисячі двісті одна 

гривня 28 копійок) з 

ПДВ 

 Червень 2015 р. 4 об’єкти 

(розпломбування електрообладнання)  6,19 грн. (шість, 

гривень 19 копійок) з 

ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 об’єкт 
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(позачергова технічна перевірка 

правильності роботи багатотарифної 

розрахункової точки обліку електроенергії 

0,4 кВ з трансформаторами струму) 

 3 188,02 грн. (три 

тисячі сто вісімдесят 

вісім гривень 02 

копійки) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 4 об’єкти 

(відключення та підключення 

електроустановки споживача-юридичної 

особи до електричної мережі ДОЕ при 

трифазному вводі без застосування 

автовишки) 

 544,06 грн. (п’ятсот 

сорок чотири гривні 06 

копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 об’єкт 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 22,13 грн. (двадцять 

дві гривні 13 копійок) 

з ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 об’єкт 

(повторне підключення електроустановки 

споживача-юридичної особи; відключення та 

підключення електроустановки при 

трифазному вводі без застосування 

автовишки/з застосуванням автовишки) 

 8 034,80 грн. (вісім 

тисяч тридцять чотири 

гривні 80 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. 10 об’єктів 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 44,26 грн. (сорок 

чотири гривні 26 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. 1 об’єкт 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 84,93 грн. (вісімдесят  

чотири гривень 93 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 4 об’єкти 

(відключення та підключення 

електроустановки від електричної мережі 

ДОЕ при трифазному вводі без застосування 

автовишки та із застосуванням автовишки) 

 27 952,1 грн. (двадцять 

сім тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят дві гривні 1 

копійка) з ПДВ  

 Жовтень 2015 р. 23 об’єкти 

(розпломбування електрообладнання)  6,19грн. (шість 

гривень 19 копійок), з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 1 об’єкт 

(позачергова перевірка правильності роботи 

багатотарифної  розрахункової точки обліку 

електроенергії 6-150кВ) 

 1062,67грн. (одна 

тисяча шістдесят дві 

гривні 67 копійок), з 

ПДВ  

 Листопад 2015 р. 1 об’єкт 

(відключення та підключення 

електроустановки споживача юридичної 

особи до ел. мережі ДОЕ при тарифному 

вводі без застосування автовишки) 

 

 871,03грн. (вісімсот 

сімдесят одна гривня 

00 копійок), з ПДВ 

 Листопад 2015 р. 1 об’єкт 
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(відключення та підключення 

електроустановки споживача юридичної 

особи до ел. мережі ДОЕ при тарифному 

вводі із застосування автовишки) 

 

 2 008,62 грн. (дві 

тисячі вісім гривень 62 

копійки) з ПДВ 

 Листопад 2015 р. 1 об’єкт 

(відключення та підключення 

електроустановки споживача юридичної 

особи до ел. мережі ДОЕ при тарифному 

вводі без застосування автовишки) 

 

 734,09 грн. (сімсот 

тридцять чотири 

гривні 09 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. 1 об’єкт 

(пломбування та розпломбування )  52,38 грн. (п’ятдесят 

дві гривні 38 копійок) 

з ПДВ 

 Листопад 2015р. 1 об’єкт (вул. 22 

Партз’їзду, 31А) 

(пусконалагоджувальні роботи 

перетворювачів) 

 12 030,00 грн. 

(дванадцять тисяч 

тридцять гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Листопад 2015р. 1 об’єкт (котельня 
«Обнорського») 

(позачергова технічна перевірка 

правильності роботи одно тарифного 

трифазного розрахункового лічильника 

електроенергії прямого включення по струму 

і напрузі) 

 354,71 грн. (триста 

п’ятдесят чотири 

гривні 71 копійка) з 

ПДВ 

 Грудень 2015р. 1 об’єкт (кот. 

«Онкодиспансер», 

Дніпропетровське 
шосе, 41б) 

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 22,13грн. (двадцять дві 

гривні 13 копійок) у 

т.ч. ПДВ – 3,69 грн. 

 Грудень 2015р. 1 об’єкт (насосна вул. 
О. Брозовського, 38) 

Код ДК 016:2010 – 26.20.1 – Машини 

обчислювальні, частини та приладдя до них 

(комп’ютери, вузли та приладдя до них)  

 240 000,00 грн. (двісті 

сорок тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 

«Про особливості здійснення  

закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 95.11.1 – Ремонтування 

комп’ютерів і периферійного устатковання 

(ремонтування та технічне обслуговування 

комп’ютерів і периферійного устаткування) 

 240 000,00 грн. (двісті 

сорок тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно Актів виконаних 

робіт 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 58.14.2 – Інтернет-

журнали та періодичні інтернет-видання 

(підключення до інформаційного ресурсу – 

електронного аналітичного журналу «Аверс-

Бухгалтерія»)   

 2 400,00 грн. (дві 

тисячі чотириста 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2015 р. кількість робочих 

місць мережевої версії 

на рік – 7  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 



 13 

Код ДК 016:2010 – 45.20.2 – Технічне 

обслуговування та ремонтування інших 

автотранспортних засобів, у т.ч.: 

 52 000,00 грн. 

(п’ятдесят дві тисячі 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(послуги з шліфовки коленвалів, рихтовки 

штоків та регулювання паливної апаратури 

дизельних двигунів) 

 32 000,00 грн. 

(тридцять дві тисячі 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно заявок 
Замовника  

 п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(встановлення, обслуговування, перевірка та 

ремонт газобалонного обладнання на 

транспортних засобах) 

 20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ  

 Лютий 2015 р. згідно заявок 

Замовника  

 

Код ДК 016:2010 – 85.59.1 – Послуги 

освітянські, інші, н.в.і.у., у т.ч.: 

 728 679,00 грн. 

 (сімсот двадцять сім 

тисячі чотириста 

сімдесят дев’ять  

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(інформаційно-консультаційні послуги 

«Підготовка до складання річної податкової 

та бухгалтерської звітності»)  

 665,00 грн. (шістсот 

шістдесят п’ять 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2015 р. за завданням 
Замовника 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 
 

(надання інформаційно-консультаційних 

послуг з актуальних питань організації 

навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці на підприємствах та у 

навчальних закладах відповідно до сучасних 

вимог) 

 2 472,00 грн. (дві 

тисячі чотириста 

сімдесят дві гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 особа 

(сертифікація фахівців з неруйнівного 

контролю машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки) 

 3 754,80 грн. (три 

тисячі сімсот 

п’ятдесят чотири 

гривні 80 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 фахівець, 3 людино-

методи (MT, UT, VT) 

(періодична атестація зварників згідно 

НПАОП 0.00-1.16-96) 

 8 190,00 грн. (вісім 

тисяч сто дев’яносто 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. 13 чол. 

(інформаційно-консультаційні послуги з 

проблемних питань управління комерційною 

 4 598,00 грн. (чотири 

тисячі п’ятсот 

 Березень 2015 р. 2 учасника 
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ліцензованою та іншими видами діяльності, 

обліку, оподаткування, калькулювання та 

звітності за програмою проведення галузевих 

консультацій) 

дев’яносто вісім 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

(проведення навчання у формі семінару)  550,00 грн. (п’ятсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Квітень 2015 р. 1 учасник 

(проведення навчання та перевірки знань 

робітників і спеціалістів) 

 682 120,00 грн. 

(шістсот вісімдесят дві 

тисячі сто двадцять 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Квітень 2015 р. 3 718 чол. 

(інформаційно-консультаційні послуги 

«Підготовка до складання річної податкової 

та бухгалтерської звітності») 

 770,00 грн. (сімсот 

сімдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Липень 2015 р. за завданням 

Замовника 

(консультаційні послуги спеціалістам на 

галузевому практикумі) 

 4 720,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот двадцять 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Вересень 2015 р. 2 спеціаліста 

(навчання та перевірка знань з законодавчих 

і нормативно-правових актів з охорони 

праці) 

 6 660,00 грн. (шість 

тисяч шістсот 

шістдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. 15 осіб 

(курс-практикум «Практика здійснення 

державних закупівель») 

 2 400,00 грн. (дві 

тисячі чотириста 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 2 учасника 

(підготовка до атестації та атестація 

фахівців) 

 4 143,60 грн. (чотири 

тисячі сто сорок три 

гривні 60 копійок) з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 1 людина 

(інформаційно-консультаційні послуги на 

тему: «Виконавче провадження») 

 

 3 084,00грн. (три 

тисячі вісімдесят 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Листопад 2015 р. 2 особи  

(курси підвищення кваліфікації у сфері 

здійснення державних закупівель) 

 850,00 грн. (вісімсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Листопад 2015 р. 1 спеціаліст 

(курси навчання у сфері здійснення  1 250грн. (одна тисяча  Листопад 2015 р. 1 спеціаліст 
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державних закупівель) двісті п’ятдесят 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

(надання консультаційно-інформаційних 

послуг ) 

 1 200,00 грн. (одна 

тисяча двісті гривень 

00 копійок) з  ПДВ  

 Грудень 2015р. 1 учасник 

(сертифікація фахівців з неруйнівного 

контролю машин) 

 1 251,60 грн. (одна 

тисяча двісті п’ятдесят 

одна  гривня 60 

копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015р. 1 спеціаліст 

Код ДК 016:2010 – 43.29.1 – Роботи 

будівельно-монтажні, інші (роботи по 

капітальному ремонту теплоізоляції 

трубопроводів і обладнання матеріалом 

«TSMCeramic» (рідкий керамічний 

теплоізоляційний матеріал) на котельних за 

адресою: вул. Харитонова, 16, вул. 

Кобилянського, 223), 43.29.11-00.00 – Роботи 

ізоляційні 

 24 416,11 грн. 

(двадцять чотири 

тисячі чотириста 

шістнадцять гривень 

11 копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. 2 об’єкти п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 27.90.5 – Конденсатори 

електричні (електрообладнання для 

компенсації реактивної потужності)  

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 58.13.3 – Продаж 

рекламного місця в газетах, у т.ч.: 

 65 360,59 грн. 

(шістдесят п’ять тисяч 

триста шістдесят 

гривень 59 копійок) з 

ПДВ у т.ч.: 

 

(розміщення рекламно-інформаційних 

оголошень на сторінках газети «Червоний 

гірник»)  

 60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно замовлень на 

розміщення рекламно-
інформаційних 

оголошень Замовника 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 
«Про особливості здійснення  

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

 

(розміщення на сторінках газети «Домашняя 

газета» рекламно-інформаційних оголошень) 

 5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно замовлення на 

розміщення реклами 

(розміщення інформації у друкованому 

засобі масової інформації (ЗМІ) – ТОВ 

«Редакції газети «Зірка-4») 

 360,59 грн. (триста 

шістдесят гривень 59 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно заявам 

замовника 
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Код ДК 016:2010 – 74.90.2 – Послуги 

професійні, технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у., у т.ч.:  

 296 734,75 грн. (двісті 

дев’яносто п’ять тисяч 

дев’ятсот вісімдесят  

чотири гривні 75 

копійок) з ПДВ, у т.ч.: 

 

(дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують) 

 1 500,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот гривень 

00 копійок) без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно Актів наданих 

послуг 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(атестація вимірювальної хімічної 

лабораторії) 

 6 000,00 грн. (шість 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт 

(експертиза робочого проекту на 

відповідність вимогам нормативних актів з 

охорони праці та промислової безпеки) 

 6 707,53 грн. (шість 

тисяч сімсот сім 

гривень 53 копійки) з 

ПДВ 

 Квітень 2015 р. 1 проект 

(аварійно-рятувальне обслуговування бази 

відпочинку «Окунь») 

 1 532,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот 

тридцять дві гривні 00 

копійок) без ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно актів виконаних 

робіт 

(визначення ринкової вартості об’єктів 

замовника) 

 2 100,00 грн. (дві 

тисячі сто гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Червень 2015 р. 2 об’єкти; 75,96 м2 

(розроблення звіту про проведення 

технічного огляду об’єкту) 

 10 121,76 грн. (десять 

тисяч сто двадцять 

одна гривня 76 

копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 8 об’єктів 

(обстеження технічного стану будівельних 

конструкцій будівель) 

 4 920,00 грн. (чотири 

тисячі дев’ятсот 

двадцять гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 2 об’єкти  

(визначення ринкової вартості нерухомого 

майна) 

 91 279,50 грн. 

(дев’яносто одна 

тисяча двісті сімдесят 

дев’ять гривень 50 

копійок) без ПДВ 

 Липень 2015 р. 13 об’єктів 

(розробка документів, що обґрунтовують 

обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу від стаціонарних джерел викидів) 

 17 000,00 грн. 

(сімнадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

 Серпень 2015 р. 2 джерела викидів 
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ПДВ 

(визначення ринкової вартості майна, металу 

б/у) 

 700,00 грн. (сімсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Серпень 2015 р. 1 об’єкт; 2 068 кг  

(позачергова атестація лабораторії з 

технічного діагностування неруйнівними 

методами контролю) 

 3 934,08 грн. (три 

тисячі дев’ятсот 

тридцять чотири 

гривні 08 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. 1 послуга 

(визначення ринкової вартості трубопровода, 

електричних двигунів, труб металевих б/у) 

 1 800,00 грн. (одна 

тисяча вісімсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Вересень 2015 р. 1 об’єкт; 3 шт.; 3 008 кг 

(обстеження підприємства та видача 

експертного висновку щодо додержання 

вимог законодавства з питань охорони праці 

та безпеки промислового виробництва під 

час виконання робіт підвищеної небезпеки) 

 3 389,88 грн. (три 

тисячі триста 

вісімдесят дев’ять 

гривень 88 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно з заявкою 
Замовника 

(зовнішнє і внутрішнє обстеження та 

паспортизація споруд) 

 144 000,00 грн. (сто 

сорок чотири тисячі 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. 3 об’єкта 

(визначення ринкової вартості люка для 

оглядів, насосів з електродвигунами) 

 1 000,00 грн. (одна 

тисяча гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 3 шт. 

(актуалізація фонду нормативних документів 

згідно замовлень) 

 

 546,00 грн. (п’ятсот 

сорок шість гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

 Грудень 2015р. згідно калькуляції 

накладних 

(визначення ринкової вартості: 

- П-образна плита6х1,5х0,3-1шт; 

-плита пустотіла 9х1х0,3 – 1шт.; 

-блок фундаментальний 2,4х0,6х0,5 – 1шт. ) 

 750,00 грн. (сімсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Грудень 2015р. 3 шт. 

Код ДК 016:2010 – 65.12.4 – Послуги щодо 

страхування майна від пожежі та інших 

небезпек, у т.ч.: 

 9 269,22 грн. (чотири 

тисячі дев’ятсот 

двадцять три гривні 46 

копійок) без ПДВ, у 

т.ч.:  

 

(добровільне страхування майна – 

адміністративне приміщення по вул. 

 2 394,55 грн. (дві 

тисячі триста 

 Січень 2015 р. 1 об’єкт п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 

«Про особливості здійснення  
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Пушкіна, 36а) дев’яносто чотири 

гривні 55 копійок) без 

ПДВ 

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

(добровільне страхування майна)  1 842,62 грн. (одна 

тисяча вісімсот сорок 

дві гривні 62 копійки) 

без ПДВ 

 Червень 2015 р. 2 об’єкти 

(добровільне страхування майна)  686,29 грн. (шістсот 

вісімдесят шість 

гривень 29 копійок) 

без ПДВ 

 Серпень 2015 р. 2 об’єкти 

(добровільне страхування майна – 

промислове приміщення вул. Ухтомського 

29а) 

 245,48грн. (двісті 

сорок п’ять гривень 48 

копійок) без ПДВ 

 Грудень 2015 р. 1 об’єкт 

(добровільне страхування майна – 

адміністративний корпус пр. Гагарина 57) 

 3 885,25грн. (три 

тисячі вісімсот 

вісімдесят п’ять 

гривень 25 копійок) 

без ПДВ 

 Грудень 2015 р. 1 об’єкт 

(добровільне страхування майна – 

асфальтований майданчик пр. Гагарина, 57) 

 215,03грн. (двісті 

п'ятнадцять гривень 03 

копійки) без ПДВ 

 Грудень 2015 р. 1 об’єкт 

Код ДК 016:2010 – 86.10.1 – Послуги 

лікувальних закладів, у т.ч.: 

 109 500,00 грн. (сто 

дев’ять тисяч п’ятсот 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(надання медичних послуг з проведення 

обов’язкового попереднього та періодичного 

психіатричного огляду) 

 46 500,00 грн. (сорок 

шість тисяч п’ятсот 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2015 р. 1 000 осіб 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(надання медичних послуг з проведення 

обов’язкового профілактичного 

наркологічного огляду) 

 63 000,00 грн. 

(шістдесят три тисячі 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 000 осіб 

Код ДК 016:2010 - 16.29.1; 20.30.1; 22.21.2; 

23.32.1; 23.91.1; 23.99.1; 25.72.1; 25.73.2; 

25.73.3; 25.73.4; 25.73.6, 25.99.1 (будівельні 

матеріали) 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 
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Код ДК 016:2010 – 29.32.3 – Частини та 

приладдя до моторних транспортних засобів, 

н.в.і.у. (запасні частини та супутні товари 

для автомобілів)  

 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 71.20.1 – Послуги щодо 

технічного випробовування й аналізування, у 

т.ч.: 

 578 314,82 грн. 

(п’ятсот шістдесят три 

тисячі вісімсот 

п’ятдесят чотири 

гривні 05 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(повірка лічильників газу)  40 000,00 грн. (сорок 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Січень 2015 р. згідно актів приймання 

виконаних робіт 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 
 

(послуги з обов’язкового технічного 

контролю стану колісних транспортних 

засобів на відповідність ДСТУ 3649 (повний 

контроль)) 

 

 40 000,00 грн. (сорок 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2015 р.  
згідно заяв Замовника 

(проведення інструментально-лабораторних 

вимірів викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

КПТМ «Криворіжтепломережа») 

 1 900,00 грн. (одна 

тисяча дев’ятсот 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 3 джерела викидів 

(проведення інструментальних вимірів на 

пересувних джерелах викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря КПТМ 

«Криворіжтепломережа») 

 59 904,00 грн. 

(п’ятдесят дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. 78 од. 

(проведення державного технічного огляду 

(обов’язкового технічного контролю) 

великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, які підлягають 

реєстрації, перереєстрації та зняттю з обліку) 

 360 000,00 грн. (триста 

шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно заявок 
Замовника 

(проведення лабораторного контролю 

дотримання нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря на стаціонарних 

джерелах викидів КПТМ 

«Криворіжтепломережа» у 2015 р.) 

 30 461,26 грн. 

(тридцять тисяч 

чотириста шістдесят 

одна гривня 26 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2015 р. кількість джерел, що 

контролюються – 19 
од. 
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(послуги з повірки засобів вимірювальної 

техніки) 

 1 339,08 грн. (одна 

тисячі триста тридцять 

дев’ять гривень 08 

копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. 1 шт. 

(проведення гідравлічних випробувань 

теплових мереж на щільність) 

 4 637,56 грн. (чотири 

тисячі шістсот 

тридцять сім гривень 

56 копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. від котельні ш. 
«Гвардійська» до БК-

29) 

(повірка газового лічильника промислового 

призначення) 

 2 290,00 грн. (дві 

тисячі двісті 

дев’яносто гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Серпень 2015 р. 1 шт. 

(проведення радіографічного контролю та 

механічних випробувань зварних з’єднань) 

 2 315,00 грн. (дві 

тисячі триста 

п'ятнадцять гривень 00 

копійок) 

 Серпень 2015 р. згідно локальних 

кошторисів 

(експертне обстеження електричної 

установки) 

 5 756,40 грн. (п’ять 

тисяч сімсот п’ятдесят 

шість гривень 40 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. 4 шт. 

(проведення радіографічного контролю та 

механічних випробувань зварних з’єднань) 

 10 091,13 грн. (десять 

тисяч дев’яносто одна 

гривня 13 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно Додатку № 1 до 
договору (Дог. № 807 

від 24.09.2015 р.) 

(повірка, технічне обслуговування, ремонт 

засобів вимірювальної техніки) 

 5 159,62 грн. (п’ять 

тисяч сто п’ятдесят 

дев’ять гривень 62 

копійки) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 3 шт. 

(експертне обстеження електроустановок)  14 460,77 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

чотириста шістдесят 

гривень 77 копійок) з  

ПДВ  

 Листопад 2015 р. згідно заявки 

замовника 

Код ДК 016:2010 – 25.99.2 – Вироби з 

недорогоцінних металів, інші, у т.ч.: 

 5 900,50 грн. (п’ять 

тисяч дев’ятсот 

гривень 50 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.:  

 

(калібрувальне тавро)  2 887,42 грн. (дві 

тисячі вісімсот 

 Січень 2015 р. № 4К – 8 шт., № 9К – 2 

шт. 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
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вісімдесят сім гривень 

42 копійки) з ПДВ 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(калібрувальне тавро)  3 013,08 грн. (три 

тисячі тринадцять 

гривень 08 копійок) з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. № 4К – 8шт., № 9К – 2 
шт. 

Код ДК 016:2010 – 74.90.1 – Послуги щодо 

надання професійної та технічної допомоги 

та консультаційні, н.в.і.у. (послуги з 

метеорологічного обслуговування)  

 16 455,84 грн. 

(шістнадцять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

п’ять гривень 84 

копійки) з ПДВ 

 

 Січень 2015 р. 12 міс. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 24.34.1 - Дріт 

холодноволочильний; 25.93.1 - Вироби з 

дроту, ланцюги та пружини(проволока ,сітка) 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 27.40.3 – Лампи та 

світильники, інші (освітлювальна установка 

«Світовий стовп»)  

 12 000,00 грн. 

(дванадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 1 шт. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 26.51.6 – Інструменти та 

прилади вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші (комплекс приладів на 

базі кореляційного течошукача «Кортеч-

2008») 

 120 000,00 грн. (сто 

двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. згідно специфікації п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 65.12.2 – Послуги щодо 

страхування автотранспорту (укладення 

полісів обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів) 

 53 723,90 грн. 

(п’ятдесят три тисячі 

сімсот двадцять три 

гривні 90 копійок) без 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 77 од. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 71.12.1 – Послуги 

інженерні, у т.ч.: 

 628 697,64 грн. 

(шістсот двадцять 

вісім тисяч шістсот 

дев’яносто сімгривень 

64копійки) з ПДВ, у 

т.ч.: 

 

(надання інформації щодо меж існуючих  24 226,62 грн.  Січень 2015 р. 5 об’єктів п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки)  

(двадцять чотири 

тисячі двісті двадцять 

шість гривень 62 

копійки) з ПДВ  

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 
(технічне обслуговування систем 

газопостачання) 

 222,16 грн. (двісті 

двадцять дві гривні 16 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. 1 об’єкт (пл. 30річчя 
Перемоги, 2)  

(розробка робочої документації по 

переведенню котла ДЕ-16 у водогрійний 

режим роботи) 

 40 000,00 грн. (сорок 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. 1 котел 

(проектні роботи по реконструкції вузла 

обліку витрат природного газу котелень) 

 464 585,77 грн. 

(чотириста шістдесят 

чотири тисячі п’ятсот 

вісімдесят п’ять 

гривень 77 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. 27 об’єктів 

(послуги з узгодження проектної 

документації на проектування будівництва 

(ремонту, заміни) інших інженерних мереж; 

звітів про інженерно-вишукувальні роботи 

(топографо-геодезичні зйомки); технічної 

документації із землеустрою (зокрема 

зовнішніх меж землекористування 

(землеволодіння)) 

 1 530,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот 

тридцять гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. 20 об’єктів 

(послуги з узгодження викопіювання з 

генерального плану території при 

проектуванні об’єктів) 

 104,70 грн. (сто чотири 

гривні 70 копійок) з 

ПДВ  

 Березень 2015 р. 3 об’єкта 

(надання технічних умов на водопостачання)  508,18 грн. (п’ятсот 

вісім гривень 18 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт 

(надання технічних умов на водовідведення)  508,18 грн. (п’ятсот 

вісім гривень 18 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт 

(метрологічна експертиза проекту вузла 

обліку тепла та участь в комісії при введенні 

вузла обліку теплової енергії в експлуатацію) 

 61 824,00 грн. 

(шістдесят одна тисяча 

вісімсот двадцять 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно Актів здачі-
приймання виконаних 

робіт 

(поточна інвентаризація об’єкту  300,00 грн. (триста  Квітень 2015 р. 1 об’єкт 
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нерухомості) гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

(узгодження проектно-кошторисної 

документації на відповідність наданим ТУ) 

 733,32 грн. (сімсот 

тридцять три гривні 32 

копійки) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 27 котелень 

(складання технічного звіту щодо виконання 

топографо-геодезичних робіт (топографічна 

зйомка М 1:500) земельної ділянки) 

 8 438,40 грн. (вісім 

тисяч чотириста 

тридцять вісім гривень 

40 копійок) з ПДВ 

 Серпень 2015 р. 3 об’єкти 

(складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки) 

 16 397,35 грн. 

(шістнадцять тисяч 

триста дев’яносто сім 

гривень 35 копійок) з 

ПДВ 

 Серпень 2015 р. 3 об’єкти 

(внесення змін до проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки) 

 1 679,78 грн. (одна 

тисяча шістсот 

сімдесят дев’ять 

гривень 78 копійок) з 

ПДВ   

 Жовтень 2015 р. 2 об’єкти 

(розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі) 

 5 639,18грн. (п’ять 

тисяч шістсот 

тридцять дев’ять 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Листопад 2015 р. 1 об’єкти 

(технічна інвентаризація та виготовлення 

технічних поспортів) 

 2 000,00 грн. (дві 

тисячі гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

 Грудень 2015 р. 4 об’єкти (вул. 
Іллічівська,63а; вул. 

Пісочна,67а; вул. 

Комуністична, 43; вул. 
Одеська, 60б ) 

Код ДК 016:2010 – 38.21.2 – Розміщування 

безпечних відходів, у т.ч.: 

 20 054,19 грн. 

(двадцять тисяч 

п’ятдесят чотири 

гривні 19 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

 

(розміщення будівельних та промислових 

відходів на полігоні ТПВ) 

 16 733,75 грн. 

(шістнадцять тисяч 

сімсот тридцять три 

гривні 75 копійок) з 

ПДВ 

 

 Січень 2015 р. 379,45 м3 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 
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(захоронення твердих побутових відходів 

(ТПВ) на полігоні ТВП) 

 3 320,44 грн. (три 

тисячі триста двадцять 

гривень 44 копійки) з 

ПДВ 

 Січень 2015 р. 439,211 м3 

Код ДК 016:2010 – 58.11.1 – Книжки 

друковані, у т.ч.: 

 40 359,60 грн. (сорок 

тисяч триста п’ятдесят 

дев’ять гривень 60 

копійок) з ПДВ, у т.ч.:  

    

(нормативна література в галузі будівництва 

та книжки, періодичні видання)  

 3 813,60 грн. (три 

тисячі вісімсот 

тринадцять гривень 60 

копійок), у т.ч. ПДВ – 

635,60 грн. 

 Січень 2015 р. згідно замовлення – 7 

шт. 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(книгодрукована продукція)  546,00 грн. (п’ятсот 

сорок шість гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікації 

(технічна література)  10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікації 

Код ДК 016:2010 – 35.30.1 – Пара та гаряча 

вода; постачання пари та гарячої води 

(постачання теплової енергії в гарячій воді) 

 381 537,00 грн. (триста 

вісімдесят одна тисяча 

п’ятсот тридцять сім 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2015 р. 1 401,0 Гкал п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 08.12.1 - Гравій та пісок 

(щебінь) 

 70 000,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 08.12.1 - Гравій та пісок 

(пісок) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 08.12.1 – Гравій та пісок; 

23.51.1 – Цемент (гравій, пісок, цемент) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 
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Код ДК 016:2010 – 26.51.1 – Прилади та 

інструменти навігаційні, метеорологічні, 

геофізичні та подібної призначеності 

(прилади та інструменти навігаційні та 

метеорологічні) 

 95 000,00 грн. 

(дев’яносто п’ять 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 63.11.1 – Послуги щодо 

обробляння даних, розміщування інформації 

на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою, у т.ч.: 

 

 5 273,00 грн. (п’ять 

тисяч двісті сімдесят 

три гривні 00 копійок) 

з ПДВ, у т.ч.: 

 

(передача оновленої бази даних ІДС 

«Зодчий»)  

 900,00 грн. (дев’ятсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2015 р. 4 рази з 04.02.2015 р. – 
по 03.02.2016 р. 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(інформаційний супровід програмного 

комплексу) 

 4 277,00 грн. (чотири 

тисячі двісті сімдесят 

сім гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Квітень 2015 р. 3 робочих місця 

(послуги з обробки даних, постачання, видачі 

та обслуговування посилених сертифікатів 

відкритих ключів електронного цифрового 

підпису) 

 96,00 грн. (дев’яносто 

шість гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Вересень 2015 р. 1 ключ 

(послуги з обробки даних, постачання, видачі 

та обслуговування посилених сертифікатів 

відкритих ключів електронного цифрового 

підпису) 

 42,00грн. (сорок дві 

гривні 00 копійок) з  

ПДВ  

 Грудень 2015 р. 1 ключ 

Код ДК 016:2010 – 60.20.4 – Продаж 

рекламного часу на телебаченні (трансляція 

рекламно-інформаційних повідомлень (у 

вигляді телегазети) на телеканалі «Рудана») 

 70 000,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно текстів 

рекламно-

інформаційних 

повідомлень, наданих 

Замовником 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 19.20.2 – Паливо рідинне 

та газ; оливи мастильні, у т.ч.: 

 990 000,00 грн. 

(дев’ятсот дев’яносто  

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ, у т.ч.: 

. 

(мастила)  90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

 Лютий 2015 р. згідно специфікації п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
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ПДВ закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(дизельне паливо, бензин А-92, бензин А-95) 

 

 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. Згідно накладних на 

товар та специфікації 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 52.24.1 – Послуги щодо 

транспортного обробляння вантажів, у т.ч.: 

 120 000,00 грн. (сто 

двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.; 

    

(комплекс послуг пов'язаних з прийомом, 

відправленням, перевезенням 

автотранспортом та переробкою вантажів по 

станції «Кривий Ріг-Головний») 

 60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно заявок 

Замовника 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(комплекс послуг пов'язаних з прийомом, 

відправленням, перевезенням 

автотранспортом та переробкою вантажів по 

станції «Кривий Ріг-Головний») 

 60 000,00 грн. 

(шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно заявок 

Замовника 

Код ДК 016:2010 – 27.32.1 – Проводи та 

кабелі електронні й електричні, 

інші(емальпровід) 

 600 000,00 грн. 

(шістсот тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 45.20.1 – Технічне 

обслуговування та ремонтування автомобілів 

і маловантажних автотранспортних засобів 

(технічне обслуговування та/або ремонт 

автомобільних транспортних засобів та їхніх 

складових частин) 

 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно наряд-замовлень п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 23.49.1 – Вироби 

керамічні, інші (вироби керамічні) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в  

окремих сферах 
господарської діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 65.12.5 – Послуги щодо 

страхування загальної відповідальності, у 

т.ч.: 

 1 960,00 грн. (одна 

тисяча дев’ятсот 

шістдесят гривень 00 
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копійок) без ПДВ, у 

т.ч.: 

(добровільне страхування цивільної 

відповідальності власників (користувачів) 

нежитлових приміщень за виникнення 

пожежі) 

 480,00 грн. (чотириста 

вісімдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2015 р. 1 об’єкт (пр. Гагаріна, 
57, м. Кривий Ріг)  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(добровільне страхування цивільної 

відповідальності власників (користувачів) 

нежитлових приміщень за виникнення 

пожежі) 

 480,00 грн. (чотириста 

вісімдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Березень 2015 р. 1 об’єкт (м. Кривий Ріг, 
пр. Гагаріна, 57, 

асфальтований 

майданчик)  
 

(добровільне страхування цивільної 

відповідальності власників або користувачів 

майна) 

 1 000,00 грн. (одна 

тисяча гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Травень 2015 р. S = 5,39 га (споруди, 

розташовані на 

території бази 
відпочинку «Окунь») 

Код ДК 016:2010 – 86.90.1 – Послуги у сфері 

охорони здоров’я, інші, у т.ч.: 

 4 413,10 грн. (чотири 

тисячі чотириста 

тринадцять гривень 10 

копійки) з ПДВ, у т.ч.:  

 

(проведення лабораторних досліджень та 

(або) інструментальних вимірів)  

 2 907,46 грн. (дві 

тисячі дев’ятсот сім 

гривень 46 копійок) з 

ПДВ 

 Лютий 2015 р. згідно специфікації 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(лабораторні дослідження атмосферного 

повітря і ґрунту) 

 579,16 грн. (п’ятсот 

сімдесят дев’ять 

гривень 16 копійок) з 

ПДВ 

 Липень 2015 р. згідно специфікації 

(лабораторне дослідження зворотної води)  594,70 грн. (п’ятсот 

дев’яносто чотири 

гривні 70 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2015 р. Згідно додатку № 1 до 

договору 

(лабораторне дослідження води (гаряче 

водопостачання) 

 331,78 грн. (триста 

тридцять одна гривня 

78 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. згідно специфікації 

Код ДК 016:2010 – 81.29.1 – Послуги щодо 

очищування, інші (послуги з дезінсекції та 

дератизації) 

 176 974,90 грн. (сто 

сімдесят шість тисяч 

дев’ятсот сімдесят 

чотири гривні 90 

копійок) без ПДВ 

 Березень 2015 р. загальна площа – 

86 329,22 м2 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 26.30.5 – Прилади 

охоронної та пожежної сигналізації й 

 251 737,60 грн. (двісті 

п’ятдесят одна тисяча 
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подібна апаратура, у т.ч.: сімсот тридцять сім 

гривень 60 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

(охоронна сигналізація)  200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2015 р. згідно специфікацій 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

 
 

(відеокамера з обладнанням)  1 737,60 грн. (одна 

тисяча сімсот 

тридцять сім гривень 

60 копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно специфікації 

(блок управління «Варта», датчик)  50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Серпень 2015 р. згідно специфікацій; 

діє до 31.12.2016 р. 

Код ДК 016:2010 – 82.99.1 – Послуги 

комерційні допоміжні, інші, н.в.і.у., у т.ч.: 

 8 670,00 грн. (вісім 

тисяч шістсот сімдесят 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ, у т.ч.: 

    

(видача висновків за огляд і технічне 

заключення побутової та промислової 

техніки) 

 2 530,00 грн. (дві 

тисячі п’ятсот 

тридцять гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Березень 2015 р. 23 од. 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(видача висновків за огляд і технічне 

заключення побутової та промислової 

техніки) 

 6 140,00 грн. (шість 

тисяч сто сорок 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Липень 2015 р. 11 од. 

Код ДК 016:2010 – 28.15.1 – 

Вальниці/підшипники кулькові чи роликові 

(підшипники) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 26.51.5 – Прилади для 

контролювання інших фізичних 

характеристик; 26.51.6 - Інструменти та 

прилади вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші, у т.ч.: 

 94 482,00 грн. 

(дев’яносто чотири 

тисячі чотириста 

вісімдесят дві гривні 

00 копійок) з ПДВ, у 

т.ч.: 

 

(манометри)  90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

 Березень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 
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гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

(ультразвуковий датчик УД-1)  4 482,00 грн. (чотири 

тисячі чотириста 

вісімдесят дві гривні 

00 копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 компл. 

Код ДК 016:2010 – 26.51.5 – Прилади для 

контролювання інших фізичних 

характеристик (дифманометри) 

 450 000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 69.10.1 – Послуги 

юридичні (нотаріальні послуги) 

 10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Квітень 2015 р. за зверненнями 

Замовника 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 86.21.1 – Послуги у сфері 

загальної лікарської практики (проведення 

періодичного (попереднього) медичного 

огляду працівників) 

 80 025,57 грн. 

(вісімдесят тисяч 

двадцять п’ять гривень 

57 копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. 571 осіб п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 33.11.1 – Ремонтування та 

технічне обслуговування металевих виробів, 

у т.ч.:  

 114 996,00грн. (сто 

одинадцять тисяч 

п’ятсот сорок дев’ять 

гривень 60 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.:  

    

(експертне обстеження, повний технічний 

огляд, виготовлення технічного паспорта 

котлів) 

 72 019,20 грн. 

(сімдесят дві тисячі 

дев’ятнадцять гривень 

20 копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. 22 шт. 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(повний технічний огляд котла)  1 588,80 грн. (одна 

тисяча п’ятсот 

вісімдесят вісім 

гривень 80 копійок) з 

ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 шт. 

(повний технічний огляд котла)  1 588,80 грн. (одна 

тисяча п’ятсот 

вісімдесят вісім 

гривень 80 копійок) з 

 Липень 2015 р. 1 шт. 
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ПДВ 

(експертне обстеження,повний технічний 

огляд і виготовлення технічних паспортів 

котлів) 

 36 352,80 грн. 

(тридцять шість тисяч 

триста п’ятдесят дві 

гривні 80 копійок) 

 Вересень 2015 р. 2 шт. 

(повний технічний огляд котла)  3 446,40 грн. (три 

тисячі чотириста сорок 

шість гривень 40 

копійок) з ПДВ  

 Листопад 2015 р. 1 котел  

Код ДК 016:2010 – 58.19.1 – Послуги щодо 

видавання друкованої продукції, інші, у т.ч.: 

 140 000,00 грн. (сто 

сорок тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ, у т.ч.: 

  

(друкована продукція)  90 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно специфікацій 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(друкована продукція)  50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Серпень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 53.20.1 – Послуги 

поштові та кур’єрські, інші (послуги з 

доставки відправлень до пункту 

призначення) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно заявок Клієнта  п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 20.41.3; 22.19.1; 23.91.1; 

25.72.1; 25.73.1; 25.73.2; 25.73.3; 25.73.6; 

32.91.1; 13.94.1 (матеріали, інструменти, 

стрічка сигнальна) 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 22.19.1 – Гума 

регенерована в первинних формах або як 

пластини, листи чи стрічки (ГТВ); 25.94.1 – 

Вироби кріпильні та гвинтонарізні (болти, 

гайки) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 24.10.6 – Бруски та 

прутки гарячого оброблення, із сталі 

(квадрат 35) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Квітень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 
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сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 70.22.1 – Послуги 

консультаційні щодо керування 

підприємствами, у т.ч.: 

 14 146,12 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

сто сорок шість 

гривень 12 копійок), у 

т.ч.: 

  

 (перевірка документів і розрахунків для 

погодження загальновиробничих норм 

питомих витрат палива, теплової та 

електричної енергії на 2015 рік) 

 13 995,00 грн. 

(тринадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. згідно акту про 

надання-отримання 

послуг 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(видача рекомендацій з питань 

обґрунтування потреби у воді підприємствам 

водокористувачам з використанням води в 

різних технологічних процесах, які 

підлягають під критерії охоплення 

статзвітністю за формою №2ТП-водгосп) 

 151,12 грн. (сто 

п’ятдесят одна гривня 

12 копійок) з ПДВ 

 Грудень 2015 р. Одна послуга 

Код ДК 016:2010 – 38.32.1 – Утилізування 

відсортованих матеріальних ресурсів, у т.ч.: 

 20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

   

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(комплексне обслуговування у сфері 

поводження з небезпечними відходами) 

 10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Травень 2015 р. згідно Заявок 

Замовника 

(утилізація гумових відходів, у т.ч. зношених 

шин) 

 10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. згідно Актів 

прийому-передачі 

Код ДК 016:2010 – 65.12.1 – Послуги щодо 

страхування від нещасних випадків і 

страхування здоров’я (добровільне 

страхування від нещасних випадків) 

 390,00 грн. (триста 

дев’яносто гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Травень 2015 р. 3 особи п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 37.00.1 – Послуги 

каналізаційні, у т.ч.: 

 68 545,88 грн. 

(шістдесят вісім тисяч 

п’ятсот сорок п’ять 

гривень 88 копійок) з 

ПДВ у т.ч.: 

    

(послуги з вивезення побутових рідких  2 277,66 грн. (дві  Травень 2015 р. 3,7 м3 п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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відходів) тисячі двісті сімдесят 

сім гривень 66 

копійок) з ПДВ 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 
(транспортування промислових стоків)  66268,22 грн. 

(шістдесят шість тисяч 

двісті шістдесят вісім 

гривень 22 копійки) з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. 100097 м3 

Код ДК 016:2010 – 33.12.1 – Ремонтування та 

технічне обслуговування машин загальної 

призначеності (ремонт і технічне 

обслуговування кондиціонера ERGOAC 

1203CH) 

 990,00 грн. (дев’ятсот 

дев’яносто гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Травень 2015 р. 1 шт. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 82.91.1 – Послуги 

агентств щодо стягування платежів і послуги 

бюро кредитних історій (послуги, спрямовані 

на зменшення та (або) погашення 

заборгованості боржників перед замовником; 

запобігання виникненню заборгованості в 

майбутньому) 

 955 000,00 грн. 

(дев’ятсот п’ятдесят 

п’ять тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. згідно Актів 

приймання-передачі 
наданих послуг 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»; 

 

Код ДК 016:2010 – 27.20.2 – Акумулятори 

електричні та частини до них (акумулятори 

свинцеві автоблокіровочні АБН-80 УХЛ 2) 

 36 504,00 грн. 

(тридцять шість тисяч 

п’ятсот чотири гривні 

00 копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. 52 шт. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

від 24.05.2012 р. № 4851-VI 

«Про особливості здійснення  

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 32.99.1 – Убори наголовні 

захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки 

(виготовлення печаток та штампів) 

 1 000,00 грн. (одна 

тисяча гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 шт. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Модернізація теплової ізоляції магістральних 

трубопроводів І і ІІ виводів котельної на 

території ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг» з 

покриттям рідким керамічним 

теплоізоляційним матеріалом TSM 

«Керамічний», роботи згідно ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 

 416 483,02 грн. 

(чотириста 

шістнадцять тисяч 

чотириста вісімдесят 

три гривні 02 копійки) 

з ПДВ 

 Червень 2015 р. згідно Актів виконаних 
робіт  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Модернізація теплової ізоляції 

трубопроводів теплових мереж – роботи 

 370 000,00 грн. (триста 

сімдесят тисяч гривень 

 Вересень 2015 р. згідно Актів 
приймання виконаних 

робіт  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
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згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 00 копійок) з ПДВ особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Модернізація теплової ізоляції 

трубопроводів теплових мереж – роботи 

згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

 679 993,20 грн. 

(шістсот сімдесят 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

три гривні 20 копійок) 

з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно Актів 
приймання виконаних 

робіт  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Модернізація теплової ізоляції 

трубопроводів теплових мереж – роботи 

згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

 315 592,00 грн. (триста 

п’ятнадцять тисяч 

п’ятсот дев’яносто дві 

гривні 00 копійок ) з 

ПДВ  

 Грудень 2015 р. згідно Актів 

приймання виконаних 

робіт  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 22.19.7 – Вироби з 

вулканізованої гуми, н.в.і.у.; гума тверда; 

вироби з твердої гуми (механічне 

ущільнення до насосу) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Червень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Відключення, пуск газу на об’єкті, у т.ч.:  351,54 грн. (триста 

п’ятдесят одна гривня 

54 копійки) з ПДВ, у 

т.ч.: 

    

Відключення, пуск газу на об’єкті  175,87 грн. (сто 

сімдесят п’ять гривень 

87 копійок) з ПДВ 

 Червень 2015 р. 1 об’єкт 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Відключення, пуск газу на об’єкті  175,67 грн. (сто 

сімдесят п’ять гривень 

67 копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 об’єкт 

Код ДК 016:2010 – 22.21.3 – Пластини, 

листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, 

неармовані чи не з’єднані з іншими 

матеріалами (скотч алюмінієвий ФЛ-

30*50*50)  

2610 47 950,00 грн. (сорок 

сім тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. 650 рулонів п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності»;очікувана 

вартість предмета 

закупівлі збільшилась на 

500,00 грн. 

Код ДК 016:2010 – 24.34.1 – Дріт 

холодноволочильний (дріт сталевий термічно 

оброблений оцинкований ГОСТ 3282-74, 

2610 88 018,50 грн. 

(вісімдесят вісім тисяч 

вісімнадцять гривень 

 Липень 2015 р. 3,5 т п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
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діаметром 1,2 мм) 50 копійок) з ПДВ закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»;очікувана 

вартість предмета 

закупівлі зменшилась на 

500,00 грн. 

Код ДК 016:2010 – 28.13.1 – Помпи для 

рідин; підіймачі рідин (обладнання хімічного 

обезкиснення) 

3210 41 200,00 грн. (сорок 

одна тисяча двісті 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Липень 2015 р. 1 комплект п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»  

Код ДК 016:2010 – 41.00.4 – Будування 

нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні 

ремонти), у т.ч.: 

 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

    

(ремонт виробничих будівель і споруд 

КПТМ «Криворіжтепломережа») 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. згідно Актів виконаних 

робіт п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(ремонт виробничих будівель і споруд 

КПТМ «Криворіжтепломережа») 

 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Серпень 2015 р. згідно Актів виконаних 

робіт 

Код ДК 016:2010 – 61.20.1 – Послуги 

мобільного зв’язку й послуги приватних 

мереж для систем безпроводового зв’язку 

(послуги рухомого (мобільного) зв’язку) 

 28 610,80 грн. 

(двадцять вісім тисяч 

шістсот десять гривень 

80 копійок) з ПДВ 

 Липень 2015 р. згідно з діючими 
Тарифними планами – 

11 абонентів 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Компенсація податку на землю (згідно з 

договором оренди № 12/02-5505-ОД від 

06.05.2014 р.) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Серпень 2015 р. згідно розрахунку 

компенсаційної плати 

податку на землю 
(Додаток № 1) 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 28.25.1 – 

Теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устатковання, у т.ч.: 

 257 872,00 грн. (двісті 

п’ятдесят сім тисяч 

вісімсот сімдесят дві 

гривні 00 копійок) з 

ПДВ, у т.ч.: 

  

 (кондиціонер)  7 872,00 грн. (сім 

тисяч вісімсот 

сімдесят дві гривні 00 

 Серпень 2015 р. 1 шт. п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 
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копійок) з ПДВ сферах господарської 
діяльності» 

 (димососи) 

 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) у 

т.ч. ПДВ – 41 666,66 

грн. 

 Листопад 2015 р. згідно Актів 

приймання виконаних 

робіт 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 24.20.1 – Труби, трубки, 

порожнисті профілі, безшовні, зі сталі 

(труба, круг) 

 12 000,00 грн. 

(дванадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Серпень 2015 р. згідно специфікації п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 28.29.1 – Газогенератори, 

дистиляційні та фільтрувальні апарати 

(ковпачок дренажно-щілинний) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Серпень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.; 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 43.11.1 – Знесення 

будівель і споруд (роботи з демонтажу та 

благоустрою території після демонтажу 

окремих об’єктів нерухомості) 

 986 401,00 грн. 

(дев’ятсот вісімдесят 

шість тисяч чотириста 

одна гривня 00 

копійок) без ПДВ 

 Серпень 2015 р. 5 об’єктів п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 42.22.1 – Лінії 

електропередавання та лінії зв’язку 

(приєднання до електричних мереж) 

 2 609,83 грн. (дві 

тисячі шістсот дев’ять 

гривень 83 копійки) з 

ПДВ 

 Вересень 2015 р. 1 об’єкт п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 17.23.1; 20.60.1; 20.25.1; 

37.99.1 (папір, канцелярські товари) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 20.16.5; 20.14.2; 20.14.3; 

20.14.4; 20.14.5; 20.14.7 (хімічні реактиви) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Вересень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 25.94.1 – Вироби  250 000,00 грн. (двісті  Вересень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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кріпильні та гвинтонарізні (метизи) п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 -20.41.3; 20.41.4; 20.30.2; 

20.52.1; 22.23.1; 22.29.2; 23.20.1; 23.31.1; 

23.42.1; 23.51.1; 25.72.1; 25.73.1; 25.73.2; 

27.51.2; 31.09.1 (будівельні матеріали) 

 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч  грн. 

00 копійок ) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 - 22.19.1 - Гума 

регенерована в первинних формах або як 

пластини, листи чи стрічки (вироби РТИ) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 27.40.2 – Лампи та 

світильники (ліхтар акумуляторний) 

 9 720,00  грн. ( дев’ять 

тисяч сімсот двадцять 

грн. 00 копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 - 24.10.3; 24.10.6; 24.20.1; 

24.20.3; 24.31.1; 24.34.1 (металопрокат) 

 700 000,00 грн. (сімсот 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 31.00.1 – Меблі для 

сидіння та їх частини; 31.09.1 – меблі інші 

(меблі) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 23.99.1 - Вироби 

мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (битум, 

рубимаст) 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

 Код ДК 016:2010 – 23.99.1 – Вироби  198 000,00 грн. (сто  Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
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мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. (мати 

мінераловатні прошивні в односторонній 

обкладці з склополотна ММПБ 100-1-СХ-

(2000*1000*60)ТУ У В.2.7-23.9-33792007-

001:2013) 

дев’яносто вісім тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 28.24.1 - Інструмент 

електромеханічний для роботи однією 

рукою; інструмент ручний портативний із 

силовим урухомлювачем/приводом, інший 

(інструмент електромеханічний) 

 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 28.12.2 - Частини 

гідравлічного та пневматичного силового 

устаткування (частини гідравлічні та силове 

устаткування) 

 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 22.23.1 - Вироби 

пластмасові для будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, не пластикові 

(віконні блоки та їх монтаж) 

 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 14.12.3 - Одяг робочий, 

інший (спецодяг) 

 

 305 000,00 грн. (триста 

п’ять тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 27.11.5 - Елементи 

баластні до розрядних ламп, або трубок; 

перетворювачі статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші (частотні перетворювачі) 

 196 694,95 грн. (сто 

дев’яносто шість тисяч 

шістсот дев’яносто 

чотири гривні 95 

копійок) з  ПДВ  

 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 24.10.3 - Прокат плаский 

зі сталі, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування; 24.20.1 - Труби, 

трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі 

сталі (труба, лист н/ж) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 22.21.4 - Пластини, листи, 

плівка,фольга та стрічки з пластмаси, інші  

 196 206,00грн. (сто 

дев’яносто шість тисяч  

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р.  
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