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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 2016 рік 

 

Комунальне підприємство теплових мереж «Криворіжтепломережа», 

код за ЄДРПОУ 03342184 
 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процеду

ра 

закупівл

і 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код ДК 016:2010 - 23.20.1 - Вироби 

вогнетривкі; 23.32.1 - Цегла, черепиця та 

будівельні вироби з випаленої глини (Цегла) 

 200 000,00 грн. (двісті 

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; 08.99.1; 17.24.1; 

23.52.1; 23.99.1; 23.14.1 (будівельні 

матеріали) 

 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 – 24.10.1 - Продукти 

первинні з заліза та сталі (чавунці 

заготовки) 
 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят 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» 
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Код ДК 016: 2010 - 20.16.5; 20.14.2; 20.14.4; 

20.14.3; 20.14.5; 20.14.7, Код ДК 021:2015 – 

24500000-9; 24323000-4; 24311000-7; 

24313000-1; 24322000-7  

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот  тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

 (хімічні реактиви)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят 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» 

 (хімічні реактиви) 
 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок), з . ПДВ 
 

 Грудень 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» 

24500000-9; 24323000-4; 24311000-7; 

24313000-1; 24322000-7  

(хімічні реактиви) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2016 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 у 

т. ч. : 

 370 000,00 грн. (триста 

сімдесят тисяч гривень 

00 копійок) 

 

(щебінь)  120 000,00 грн. (сто 

двадцять 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» 

(щебінь) 

 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій 

 (пісок)  100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій 

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) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

без 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» 
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Код ДК 016:2010 - 17.12.1; 17.12.7; 17.23.1; 

20.60.1; 32.99.1 

 290 000,00 грн. (двісті 

дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

 (бум ага, канц.. товари)  200 000,00 (двісті 

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» 

(папір, канц.. товари)  90 000,00 грн. 

(дев’яносто  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 – 27.20.1 - Елементи 

первинні, первинні батареї та частини до них 

(акумулятори) 

 300 000,00 (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 – 13.94.1; 22.19.1; 25.99.1; 

28.24.1 (мотузки, резина, інструменти) 

 200 000,00 (двісті 

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 – 22.29.2 - Вироби 

пластмасові інші, н.в.і.у. (Пломби) 

 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто  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 - 25.93.1 – Вироби з дроту, 

ланцюги та пружини, Код ДК 021:2015 – 

44310000-6 – вироби з дроту  у т.ч.: 

 750 000,00 (сімсот 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 

(мотузки, резина, інструменти)  200 000,00 (двісті 

тисяч гривень 00 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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копійок) з ПДВ України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

(електроди)  400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій 

44310000-6  (вироби з дроту)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 23.51.1 – Цемент  500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

  

(цемент)  350 000,00 (триста 

п’ятдесят 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» 

(глиноземний цемент) 
 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят  тисяч 

гривень 00 копійок), з 

ПДВ 

 Жовтень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 –  58.19.1 - Послуги щодо 

видавання друкованої продукції, інші 

(печатна продукція) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок), 

без 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 –  28.14.1 - Крани, вентилі, 

клапани та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів , Код 

ДК 021:2015 – 42131000-6 

Крани, вентилі та клапани  

 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

    

 (запірна арматура) 

 

 200 000,00 грн. (двісті 

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» 

(крани, клапани)  200 000,00 грн. (двісті  Грудень 2015 Р. згідно специфікацій діє до 31.12.2016 р.;  

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

42131000-6  (крани, вентилі, клапани)  100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2016р. 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 –  26.51.6 - Інструменти та 

прилади вимірювальні, контрольні та 

випробувальні, інші Код ДК 021:2015 –

50411000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних приладів 

 270 000,00 грн. (двісті 

сімдесят тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

  

 (Прилади КИПиА)  120 000,00 грн. (сто 

двадцять 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» 

(Прилади КИПиА)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок), з 

ПДВ 

 Листопад 2015р. 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» 

50411000-9  (ремонт динамічного 

твердоміра) 
 

 460,00 грн. (чотириста 

шістдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Березень 2016 р. 

 

1шт. 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 – 14.19.1; 14.19.2; 22.19.6; 

22.19.7 (спец. одяг) 

 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» 
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Код ДК 016:2010 – 20.30.1 – фарби та лаки на 

основі полімерів (краски та лаки) 

 200 000,00 грн. (двісті 

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 – 26.51.5 – Прилади для 

контролювання інших фізичних 

характеристик; 26.51.6 - Інструменти та 

прилади вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші, у т.ч.: 

 1 200 000,00 грн. (один 

мільйон двісті тисяч 

гривень  00 копійок) з 

ПДВ 

  

 (прилади КИПиА)  800 000,00 грн. 

(вісімсот 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» 

(прилади КИПиА)  100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій 

(лічильники електроенергії)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

з ПДВ 

 Грудень 2015 р. згідно специфікацій 

(прилади КИПиА)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

з ПДВ 

 Грудень 2015 р. згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 27.32.1 – Проводи та 

кабелі електронні й електричні, інші 

 800 000,00 

грн.(вісімсот тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

 (провід, кабель)  300 000,00 грн. (триста 

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» 

(кабель)  500 000,00 грн. 

(п’ятсот 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» 
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 Код ДК 016:2010 – 24.34.1 - Дріт 

холодноволочильний; 25.93.1 - Вироби з 

дроту, ланцюги та пружини  (дріт, сітка) 

 200 000,00 грн. (двісті 

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 – 28.15.1 – 

Вальниці/підшипники кулькові чи роликові 

(будівельні матеріали) 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот 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 - 22.19.7 - Вироби з 

вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми  

(вироби з ГТВ) 

 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 – 26.51.5 - Прилади для 

контролювання інших фізичних 

характеристик,  Код ДК 021:2015 -38550000-

5 –Лічильники 

 870 000,00 грн. 

(вісімсот сімдесят  

тисяч гривень 00 

копійок) 

  

(Прилади КИПиА)  400 000,00 грн. 

(чотириста 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» (прилади вимірювальні)  70 000,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Листопад 2015 р. згідно специфікацій 

38550000-5  (лічильники)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок), з 

ПДВ 

 Березень 2016 р. згідно специфікацій 

38550000-5   (лічильники газу)  200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок),  з ПДВ  

 Березень 2016 р. згідно специфікацій 

38550000-5  (лічильники)  50 000,00 грн. 

(пятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 

 Березень 2016 р. згідно специфікацій 
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Код ДК 016:2010 – 17.23.1 - Вироби 

канцелярські, паперові (Конверти) 

 60 000,00 грн. 

(шістдесят 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 – 20.16.1 - Полімери 

етилену  у первинних формах (люки) 

 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 – 10.84.3 – Сіль харчова 

(сіль) 

 400 000,00 грн. 

(чотириста 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 – 23.99.1 

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у.  

Код ДК 021:2015 -14213000-7 - Дорожні 

щебеневий і щебенево-гудроновий покриви 

та бітумінозний пісок  

 700 000,00 грн. (сімсот 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

  

(вироби мінеральні) 
 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот 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» 

14213000-7 (асфальтна суміш) 
 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 р. згідно специфікацій 

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

25.72.1; 25.73.1; 25.73.2; 25.73.6; 32.91.1; 

13.94.1 (мило, гума, абразиви, замки, 

інструменти) 

 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 – 08.12.1 - Гравій та пісок ; 

23.63.1 Бетон товарний (пісок, бітон) 

 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят 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 – 20.16.3 - Полімери 

вінілхлориду чи інших галогенованих 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

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

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
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олефінів , у певних формах; 27.90.1- 

Устатковання електричне, інше, та його 

частини (полімери, устатковання електричне) 

гривень 00 копійок), з 

ПДВ 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 - 22.19.2;  22.19.3; 22.19.4 

(гума, трубки, стрічки) 

 160 000,00 грн. (сто 

шістдесят 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 -23.20.1 - Вироби 

вогнетривкі (вироби вогнетривкі) 

 70 000,00 грн. 

(сімдесят 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 – 27.90.4 - Устатковання 

електричне, інше (зокрема електромагніти, 

електро-магнітні зчеплення, муфти та гальма, 

електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н.в.і.у. (устатковання 

електричне) 

 80 000,00 грн. 

(вісімдесят  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 – 22.11.1 - Шини та камери 

ґумові нові (шини) 

 

 250 000,00 грн. (двісті 

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 – 25.11.1 - Шини нові 

(шини) 
 

 150 000,00 грн. (сто 

пятдесят 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 – 08.93.1 - Сіль і чистий 

хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини (сіль проміслова) 

 

 974 486,00 грн. 

(дев’ятсот сімдесят 

чотири тисячі 

чотириста вісімдесят 

шість 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 (куртки зимові) 

 305 000,00 грн. 

(триста п’ять тисяч 

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

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 
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 гривень 00 копійок) 

без  ПДВ  

 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 61.10.1 – Послуги щодо 

передавання даних і повідомлень 

(телекомунікаційні послуги телефонного 

зв’язку) 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 2015 р. згідно Додатків до 

Договору (Дог. № 2438 
від 17.12.2015 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» 

Код ДК 016:2010 – 33.13.1 - Ремонтування та 

технічне обслуговування електронного й 

оптичного устатковання 

Код ДК 021:1015 - 50413200-5 -  Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного обладнання, 50531200-8 - 

Послуги з технічного обслуговування 

газових приладів, 50410000-2 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів 

 

 891 466,36 грн. 

(вісімсот дев’яносто 

одна тисяча 

чотириста шістдесят 

шість гривень 36 

копійок) з  ПДВ 

  

 (повірка лічильників гарячої води в т.ч. 

монтаж-демонтаж, транспортування) 
 

 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень  00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 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» (технічне обслуговування автоматизованої 

системи комерційного обліку електроенергії) 

 236 779,44 грн. 

(двісті тридцять 

шість тисяч сімсот 

сімдесят дев’ять 

гривень 44 копійки) 

з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. Згідно Додатку №2 

 50413200-5 (технічне обслуговування 

приладів автоматичної пожежної сигналізації 

в котельні «Анна») 

 1 846,92 грн. (одна 

тисяча вісімсот 

сорок шість гривень 

92 копійки) з  ПДВ 

 Січень 2016 р. Котельня за адресою 
мкрн. Всебратьське-2, 

буд. 48-а 

50531200-8 (технічне обслуговування 

газоаналізатора) 

 840,00 грн. (вісімсот 

сорок гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

 Лютий 2016 р. один газоаналізатор 
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50410000-2  (ремонт приладів обліку газу, 

теплової енергії)  
 

 252 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят дві тисячі 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016р. Згідно заявок 

Код ДК 016:2010 – 71.12.1 - Послуги 

інженерні; Код ДК 021:2015 – 71355200-3 - 

Послуги з топографічної зйомки; 71241000-9  

- Техніко-економічне обґрунтування, 

консультаційні послуги, аналіз у т.ч.; 

71300000-1 – інженерні послуги : 

 66 234,54 грн. 
(шістдесят шість тисяч 

двісті тридцять чотири 

гривні 54 копійки) з  

ПДВ 

 

(виконання типографо-геодезичних робіт)  2 167,20 грн. (дві 

тисячі сто шістдесят 

сім гривень 20 

копійок) з  ПДВ 

 Грудень 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» 

(виконання типографо-геодезичних робіт)  2 287,20 грн. (дві 

тисячі двісті 

вісімдесят сім гривень 

20 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р.  

(виконання типографо-геодезичних робіт)  2 467,20 грн. (дві 

тисячі чотириста 

шістдесят сім гривень 

20 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р.  

(виконання типографо-геодезичних робіт)  2 865,60 грн. (дві 

тисячі вісімсот 

шістдесят п’ять 

гривень 60 копійок) з  

ПДВ 

 Грудень 2015 р.  

71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 5 135,58 грн. (п’ять 

тисяч сто тридцять 

п’ять гривень 58 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 об’єкт, вул. 
Тополина,22в 

71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 5 135,58 грн. (п’ять 

тисяч сто тридцять 

п’ять гривень 58 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 об’єкт, вул. Отто 
Брозовського, 38а 

71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 5 135,58 грн. (п’ять 

тисяч сто тридцять 

п’ять гривень 58 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 об’єкт, вул. 

Правди,28а 
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71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 5 135,58 грн. (п’ять 

тисяч сто тридцять 

п’ять гривень 58 

копійок) у т.ч. ПДВ – 

855,93 грн. 

 Січень 2016 р. вул. Магнітогорська, 1а 

71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 8 806,50 грн. (вісім 

тисяч вісімсот шість 

гривень 50 копійок) у 

т.ч. ПДВ – 1 467,75 

грн. 

 Січень 2016 р. вул. Магнітогорська, 1а 

71241000-9 (надання інформації щодо меж 

існуючих землекористувань та виконання 

містобудівного розрахунку з ТЕП площі 

земельної ділянки) 

 7 286,22 грн. (сім 

тисяч двісті вісімдесят 

шість гривень 22 

копійки) у т.ч. ПДВ – 

1 214,37 грн. 

 Січень 2016 р. вул. Кленова,10а 

71355200-3 (горизонтальна зйомка М 1:500, 

технічний звіт) 
 928,80 грн. (дев’ятсот 

двадцять вісім гривень 

80 копійок)  з  ПДВ  

 Січень 2016 р. 1 об’єкт на вул. 

Тополіна, 22 площею 

1га 

71355200-3 (горизонтальна зйомка М 1:500, 

технічний звіт) 

 928,80 грн. (дев’ятсот 

двадцять вісім гривень 

80 копійок)  з  ПДВ  

 Січень 2016 р. 1 об’єкт на вул. Груні 
Романолвої,13а 

площею 1га 

71300000-1  (узгодження викопіювання з 

генерального плану території) 
 

 244,30 грн. (двісті 

сорок чотири гривні 30 

копійок) у т.ч. ПДВ – 

40,72 грн. 

 Березень 2016 р. 7 об’єктів 

71355200-3 (топографічна  зйомка М 1:500) 

 

 4 848,00 грн.( чотири 

тисячі вісімсот сорок 

вісім гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 р. на вул. Франса межі 

котельні «Червоний 
шахтар» 

71355200-3 (топографічна  зйомка М 1:500) 

 

 3 864,00.(три тисячі 

вісімсот шістдесят 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 р. пр-т Гагаріна, 75а 

71355200-3 (топографічна  зйомка М 1:500) 

 

 4 772,40.(чотири 

тисячі сімсот сімдесят 

дві гривні  40 копійок) 

з ПДВ  

 Березень 2016 р. вул. Геологічна, 2 

71240000-2  (складання планів суміжних 

землекористувань земельних ділянок) 

 4 326,00 грн. (чотири 

тисячі триста двадцять 

 Квітень 2016 р. 7 об'єктів   
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шість гривень 00 

копійок) з ПДВ 

Код ДК 016:2010 – 63.99.1 - Послуги 

інформаційні, інші, н.в.і.у. , Код ДК 

021:2015 – 64216200-5 - Електронні 

інформаційні послуги 

 2 580,00 грн.(дві 

тисячі п’ятсот 

вісімдесят гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 

  

 (інформаційні послуги по наданню 

доступу до системи «охорона праці 

онлайн») 

 1 080,00 грн. (одна 

тисяча вісімдесят 

гривень 00 копійок) з  

ПДВ  

 Грудень 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» 

64216200-5  (Використання платного сервісу 

«Кабінет замовника») 
 1 500,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот гривень 

00 копійок) з ПДВ  

 Січень 2015 р. доступ протягом 

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 – 58.14.1 – Журнали та 

періодичні видання друковані, Код ДК 

021:2015 - 22211000-2 Періодичні 

спеціалізовані видання 

 2 863,00 грн. (дві 

тисячі вісімсот 

шістдесят три гривні 

00 копійок) без ПДВ 

  

 (видання «цивільний захист і техногенна 

безпека» та видання «Пожежна безпека 

підприємства» та оновлення до них) 

 2 248,00 грн. (дві 

тисячі двісті сорок 

вісім гривень 00 

копійок) без ПДВ  

 Грудень 2015 р. Видання – 2 шт. 

оновлення - 5 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» 

22211000-2 (примірник друкованого 

видання) 
 345,00 грн. (триста 

сорок п’ять гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р. 1 шт 

22211000-2 (примірник друкованого 

видання) 
 270,00 грн. (двісті 

сімдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р. 1 шт 

Код ДК 016:2010 – 06.20.1 - Газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані 

 950 000,00 грн. 

(дев’ятсот п’ятдесят 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

  

 (ГАЗ ) 
 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

 Грудень 2015 р.  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» 

(ГАЗ  - метан)  800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 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» 

Код ДК 016:2010 – 58.14.2 - Інтернет-

журнали та періодичні інтернет-видання 

(аналітичний журнал «Аверс-Бухгалтерія») 

 3 060,00 грн. (три 

тисячі шістдесят 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Грудень 2015 р. 1 журнал 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 – 26.20.1 - Машини 

обчислювальні, частини та приладдя до них 

Код ДК 021:2015 -30000000-9 - Офісна та 

комп’ютерна техніка, устаткування та 

приладдя, крім меблів та пакетів 

програмного забезпечення 

 989 000,00 

грн.(дев’ятсот 

вісімдесят девять 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

  

 (устаткування для автоматичного 

обладнання інформації) 

 (комп’ютери, вузли та приладдя до них) 

 

 499 000,00 грн. 

(чотириста дев’яносто 

дев’ять тисяч гривень 

00 копійок), без ПДВ 

 Грудень 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» 

30000000-9 (устаткування для автоматичного 

обладнання інформації) 

 

 490 000,00 грн. 

(чотириста дев’яносто 

тисяч гривень 00 

копійок ) без  ПДВ 

 Березень 2016 р. Згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 –95.11.1 - Ремонтування 

комп’ютерів і периферійного 

устатковання(Ремонтування комп’ютерів і 

периферійного устатковання) 

 299 000,00 грн. (двісті 

дев’яносто дев’ять 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Грудень 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  

Код ДК 021:2015 - 71356100-9 - Послуги з 

технічного контролю 

 85 600,00 грн. 

(вісімдесят п’ять 

тисяч шістсот 

гривень 00 копійок) 

з ПДВ 

  

(послуги з гігієнічної оцінки умов та 

характеру праці) 

 

 39 600,00 грн. 

(тридцять дев’ять 

тисяч шістсот 

 Грудень 2015 р. 33 робочих місця п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
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гривень 00 клпійок) 

з  ПДВ  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

71356100-9 - (послуги з обов’язкового 

технічного контролю стану колісних 

транспортних засобів на відповідність ДСТУ 

3649, аналіз викидів) 

 46 000,00 грн. (сорок 

шість тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Січень 2016 р.  Згідно заявок 
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) 

 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. згідно супровідних 

документів 

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 – 33.14.1 – Ремонтування та 

технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання; Код ДК 

021:2015 – 50411300-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування лічильників 

електроенергії 

 2 763,80грн. (дві 

тисячі сімсот 

шістдесят три гривні  

80 копійок) з ПДВ 

  

(розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 587,47 грн. (п’ятсот 

вісімдесят сім гривень 

47 копійок ) з ПДВ  

 Грудень 2015 р. Згідно заявок 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

 50411300-2 (розпломбування та 

пломбування електрообладнання) 

 24,04 грн. (двадцять 

чотири гривні 04 

копійки) з ПДВ  

 Січень 2016 р. ТРП-36 пр. Гагарина, 

81а 

50411300-2 (розпломбування та пломбування 

електрообладнання) 

 24,04 грн. (двадцять 

чотири гривні 04 

копійки) з ПДВ  

 Лютий 2016 р. вул. Геологічна, 2 

50411300-2 (позачергова технічна перевірка 

роботи одно тарифного трифазного 

розрахункового лічильника електроенергії 

прямого включення по струму і напрузі) 

 1 418,83 грн. (одна 

тисяча чотириста 

вісімнадцять гривень 

83 копійки) з ПДВ 

 Лютий 2016 р. вул. 

23Лютого,85а(ТРП-76); 
вул. Черкасова,1а(РТП-

12); 

вул. Кемеровська,11а 

(котельня 

Тубдиспансера №2) 

50411300-2 (позачергова технічна перевірка 

роботи одно тарифного трифазного 

розрахункового лічильника електроенергії 

прямого включення по струму і напрузі) 

 709,42 грн. (сімсот 

дев’ять гривень 42 

копійки) з ПДВ  

 Лютий 2016 р. вул. Харитонова,9 
(котельня) 

Код ДК 016:2010 – 60.20.4 – Продаж 

рекламного часу на телебаченні (трансляція 

рекламно-інформаційних повідомлень (у 

 90 000,00 грн. 

(дев’яносто  тисяч 

гривень 00 копійок), з 

 Грудень 2015 р. вул. Харитонова,9 

(котельня) 

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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вигляді телегазети) на телеканалі «Рудана») ПДВ сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 29.32.3 – Частини та 

приладдя до моторних транспортних засобів, 

н.в.і.у. 

 650 000,00 грн 

(шістсот п’ятдесят 

тисяч гривень 00 

копійок) 

 

  

 (запасні частини до легкових автомобілів) 
 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Грудень 2015 р Згідно заявок п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

(запасні частини до легкових та грузових 

автомобілів) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок), без ПДВ  

 Грудень 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» 

(запасні частини до грузових автомобілів)  400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Грудень 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 – 38.21.2 – Розміщування 

безпечних відходів  Код ДК 021:2015 - 

90513000-6 - Послуги з поводження із 

безпечними сміттям і відходами та їх 

утилізація 

 3 373,78 грн. (три 

тисячі триста 

сімдесят три гривні 

78 копійок) з ПДВ 

  

 (розміщення будівельних та промислових 

відходів на полігоні ТПВ) 

 3 320,44 грн. (три 

тисячі триста двадцять 

гривень 44 копійки) з 

ПДВ  

 Грудень 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» 

90513000-6 (розміщення будівельних та 

промислових відходів на полігоні ТПВ) 

 53,34 грн. (п’ятдесят 

три гривні 34 копійки) 

з  ПДВ 

 Січень 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» 

Код ДК 016:2010 – 45.20.2 - Технічне 

обслуговування та ремонтування автомобілів 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

 Грудень 2015 р Згідно додатку№1  до 
договору 

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

№ 4851-VI «Про 
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і малован-тажних автотранспортних засобів 

(послуги з технічного обслуговування та 

ремонтування автомобільних транспортних 

засобів) 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 
 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

Код ДК 016:2010 –28.12.1 

Устатковання силове гідравлічне та 

пневматичне, крім його частин (насоси) 

 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) 

з  ПДВ  

 Грудень 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 – 19.20.3 - Газ нафтовий та 

інші газоподібні вуглеводні, крім природного 

газу (газ СПБТ ацетилен) 

 420 000,00 грн. 

(чотириста двадцять 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Грудень 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 –20.11.1 

Гази промислові (кисень, вуглекислота) 

 

 900 000,00 грн. 

(дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) 

з  ПДВ 

 Грудень 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 –26.51.4; 26.51.5; 26.51.6; 

26.11.2; 27.11.4; 27.11.6; 27.12.3; 27.12.4; 

27.40.2; 27.40.3; 27.90.8 (приладдя 

електричне) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Грудень 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 – Газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані 

 510 257 064,07 грн. 

(п’ятсот десять 

мільйонів двісті 

п’ятдесят сім тисяч  

шістдесят чотири 

гривні 07 копійок) з 

ПДВ 

 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

населенню) 
 

 18 789 557,29 грн. 

(вісімнадцять 

мільйонів сімсот 

вісімдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот 

п’ятдесят сім гривень 

29 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 8 961,00 тис.куб.м. 

п. 2 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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 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

населенню) 

 117 646 269,74 грн. 

(сто сімнадцять 

мільйонів шістсот 

сорок шість тисяч 

двісті шістдесят 

дев’ять гривень 74 

копійки)  з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 54 366,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для релігійних організацій) 

 11 037,75 грн. 

(одинадцять тисяч 

тридцять сім гривень 

75 копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 4,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для релігійних організацій) 

 16 529,74 грн. 

(шістнадцять тисяч 

п’ятсот двадцять 

дев’ять гривень 74 

копійки)  з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 6,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

бюджетним установам/організаціям та іншим 

споживачам) 

 200 254 450,00 грн. 

(двісті мільйонів двісті 

п’ятдесят чотири 

тисячі чотириста 

п’ятдесят гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 25 370,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

бюджетним установам/організаціям та іншим 

споживачам) 

 91 701 752,00 грн. 

(дев’яносто один 

мільйон сімсот одна 

тисяча сімсот 

п’ятдесят дві гривні 00 

копійок) з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 11 621,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

населенню) 

 25 176 313,20 грн. 

(двадцять п’ять 

мільйонів сто сімдесят 

шість гривень триста 

тринадцять гривень 20 

копійок)  з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 11 180,00 тис.куб.м. 

 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для релігійних організацій) 

 11 304,35 грн. 

(одинадцять тисяч 

триста чотири гривні 

35 копійок)  з  ПДВ 

 Грудень 2015 р. 4,00 тис.куб.м. 
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 (природній газ виключно для виробництва 

теплової енергії для надання послуг з 

опалення та постачання гарячої води 

бюджетним установам/організаціям та іншим 

споживачам) 

 56 649 850,00 грн. ( 

п’ятдесят шість 

мільйонів шістсот 

сорок дев’ять тисяч 

вісімсот п’ятдесят 

гривень 00 копійок) з  

ПДВ  

 Грудень 2015 р. 7 174,00 тис.куб.м. 

Код ДК 016:2010 – 58.29.5 – Послуги щодо 

видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням (видача ліцензій 

на використання комп’ютерних програм) 

 19 379,28 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч 

триста сімдесят девять 

гривень 28 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2016 р. згідно Додатку № 1 до 

Договору (Дог. № 

ЛО/16/03 ) 

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 – 35.22.1 

Розподіляння газоподібного палива 

трубопроводами 

Код ДК 021:2015 - 65210000-8  Розподіл газу  

(Розподіляння газоподібного палива 

трубопроводами) 

 20 959 222,90 грн. 

(двадцять мільйонів 

дев’ятсот п’ятдесят 

дев'ять тисяч двісті 

двадцять дві гривні 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2016 р. згідно додатків п. 8 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, Код 

ДК 021:2015 – 66516000-0 - Послуги зі 

страхування цивільної відповідальності  

 

 2 037,92 грн. (дві 

тисячі тридцять сім 

гривень 92 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 об’єкт  Пушкіна 

36а, 908,7 кв. м. 

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 –08.12.2 

Глина та каолін , Код ДК 021:2015 – 

14220000-9 Глина та каолін (вогнетривка 

глина) 

 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з  

ПДВ 

 Січень 2016 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 – 52.21.1 - Послуги, 

суміжні із залізничним перевезенням Код ДК 

021:2015 – 60200000-0 - Послуги із 

залізничних перевезень 

 540 000,00 грн. 

(п’ятсот сорок тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

(подача та збирання вагонів до встановлених 

місць навантаження – вивантаження, 

зважування вагонів) 

 90 000,00 грн. 

(Дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Грудень 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» 60200000-0  (залізничні послуги)  90 000,00 грн.  Грудень 2015 р. Згідно заявок 

замовника 
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 (Дев’яносто тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

60200000-0  (системне переміщення 

вантажів) 

 360 000,00 грн. (триста 

шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 р. згідно заявок 

Контрагента 

Код ДК 016:2010 –86.90.1 - Послуги 

медичних лабораторій; Код ДК 021:2015 -

71900000-7  Лабораторні послуги  Код ДК 

021:2015 –85100000-0 Послуги у сфері 

охорони здоров’я  

 65 345,26 грн. 

(шістдесят п’ять 

тисяч триста согок 

п’ять гривень 26 

копійок) з ПДВ 

  

 71900000-7 (проведення лабораторного 

контролю дотримання нормативів гранично 

допустимих викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря на стаціонарних 

джерелах викидів КПТМ 

«Криворіжтепломережа» у 2016 р.) 

 30 461,26 грн. 

(тридцять тисяч 

чотириста шістдесят 

одна гривня 26 

копійок) з  ПДВ  

 Січень 2016 р. 38 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» 

85100000-0  (психофізіологічна експертиза)  34 884,00 грн. 

(тридцять чотири 

тисячі вісімсот 

вісімдесят чотири 

гривні 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016р. 510 осіб 

Код ДК 016:2010 – 74.90.1 – Послуги щодо 

надання професійної та технічної допомоги 

та консультаційні, н.в.і.у. Код ДК 021:2015 – 

71351612-6 - Гідрометеорологічні послуги 

 28 112,54 грн. 

(двадцять вісім тисяч 

сто дванадцять 

гривень 54 копійки) з 

ПДВ 

  

71351612-6  (послуги з метеорологічного 

обслуговування) 

 27 828,00 грн. 

(двадцять сім тисяч 

вісімсот двадцять вісім 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2016 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» 

71351612-6 (складання довідки про 

щогодинну температуру повітря) 

 284,54 грн. (двісті 

вісімдесят чотири 

гривні 54 копійки) з 

ПДВ  

    



 21 

Код ДК 016:2010 - 59.11.1 - Послуги щодо 

виробництва кінофільмів, відеофільмів і 

телевізійних програм (виготовлення 

презентаційно – технічного 

фільму(відеоролика) 

 14 000,00 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 відеоролик  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 

 7 450,89 грн. (сім 

тисяч чотириста 

п’ятдесят гривень 89 

копійок) без ПДВ 

  

 (реєстрація підписувачів, формування 

сертифікатів) 

 288,00 грн.(двісті 

вісімдесят вісім 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 р. 3 сертифікати  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 програмного застосування)  763,89 грн. (сімсот 

шістдесят три гривні 

89 копійок) без ПДВ 

 Січень 2016 р. Згідно ліцензійного 

договору 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

72320000-4 (передача оновленої бази даних) 

 

 900,00 грн. (дев’ятсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2016 р. 4.02.16 – 3.02.17 п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності» 

48000000-8 (обслуговування програмного 

забезпечення) 
 

 5 499,00грн. (п’ять 

тисяч чотириста 

дев’яносто дев'ять 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Квітень 2016 р. 4 робочих місця 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 – 61.10.4 – Послуги зв’язку 

Інтернетом проводовими мережами Код ДК 

021:2015 -72400000-4 Інтернет-послуги 

 6 600,00  грн. (шість 

тисяч шістсот гривень 

00 копійок) з  ПДВ 

  

(послуга доступу до Інтернету)  5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ  

 Січень 2016 р. згідно Додатку № 1 до 

Договору (Дог. № 

181327/16 від 
01.01.2016р.) 

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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72400000-4  (послуги телепатичних служб 

глобальної мережі інтернет) 
 

 1 600,00 грн. (одна 

тисяча шістсот 

гривень 00 копійок) 

з  ПДВ 

 Березень 2016 р. згідно додатків 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 – 80.20.1 - Послуги систем 

безпеки; Код ДК 021:2015 - 75251110-4 - 

Послуги з протипожежного захисту; Код ДК 

021:2015 – 79714000-2  - Послуги зі 

спостереження 

 9 556,80 грн. (девять 

тисяч п’ятсот 

п’ятдесят шість 

гривень 80 копійок) 

з ПДВ 

  

75251110-4 - Послуги з протипожежного 

захисту (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  

 Січень 2016 р. Котельня за адресою 
мкрн. Всебратьське-2, 

буд. 48-а 

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

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

75251110-4 - Послуги з протипожежного 

захисту (Спостереження за станом та 

технічне обслуговування сигналізацій) 

 7 684,80 грн. (сім 

тисяч шістсот 

вісімдесят чотири 

гривні 80 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2016 р Згідно додатку 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 – 74.90.2 - Послуги 

професійні, технічні та комерційні, інші Код 

ДК 021:2015 – 79419000-4 - консультаційні 

послуги з питань оцінювання; 71631200-2 - 

Послуги з технічного огляду автомобілів; 

71631200-2 - Послуги у сфері охорони 

довкілля, 79418000-7 - Консультаційні 

послуги з питань закупівель, 71319000-7 - 

Експертні послуги 

 26 586,02 грн. 

(двадцять шість 

тисяч п’ятсот 

вісімдесят шість 

гривень 02 копійки) 

з ПДВ 

  

 79419000-4 (визначення ринкової вартості 

персонального компютера) 

 700,00 грн. (сімсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ   

 Січень 2016 р. 1 комп’ютер (128/20 

Geleron инв .№111185) 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

71631200-2 (дослідження транспортних 

засобів і документів, що їх супроводжують) 

 2 279,40 грн. (дві 

тисячі двісті сімдесят 

дев’ять гривень 40 

копійок) з ПДВ 

 Січень 2016 р. Згідну акту виконаних 
робіт 

90700000-4 (видача довідки про кліматичні 

умови то коефіцієнти) 

 5 200,00 грн. (п’ять 

тисяч двісті гривень 00 

 Січень 2016 р. Одна послуга 
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копійок) з  ПДВ 

79418000-7 (послуги щодо розміщення 

інформації у сфері державних закупівель ) 
 3 000,00 грн. (три 

тисячі гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Січень 2016 р. згідно замовлення в 

межах суми 

79419000-4 (визначення ринкової вартості 

металоконструкцій нерухомих опор) 

 1 000,00 грн. (одна 

тисяча гривень 00 

копійок ) без ПДВ 

 Лютий 2016 р . тепло станція №3 

79419000-4 (визначення ринкової вартості 

металевих круто вигнутих відведень 

діаметром 426х10 мм) 

 500,00 грн. (п’ятсот 

гривень 00 копійок)без 

ПДВ 

 Лютий 2016 р . загальною вагою 420 кг 

60443000-5 (аварійно-рятувальне 

обслуговування) 

 1 532,00 грн.(одна 

тисяча п’ятсот 

тридцять дві гривні 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р . згідно актів виконаних 

робіт 

 

71319000-7 (Експертиза робочих проектів)  7 199,60 грн. (сім 

тисяч сто дев’яносто 

дев’ять гривень 60 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2016 р . 3 проекти 

71319000-7 (Експертиза робочого проекту)  5 175,02 грн. (п’ять 

тисяч сто сімдесят 

п’ять гривень 02 

копійки) з  ПДВ  

 Лютий 2016 р . Обнорського,78  

79419000-4 (визначення ринкової вартості 

товарно-матеріальних цінностей ) 

 1 500,00 грн. (одна 

тисяча п’ятсот гривень 

00 копійок)без ПДВ 

 Березень 2016 р . 1.нижній дренажно-
розподільний пристрій 

б/у Na  - катионового 

фільтра 
2.верхній дренажно-

розподільний пристрій 

б/у Na  - катионового 
фільтра 

Код ДК 016:2010 – 80.20.1 - Послуги систем 

безпеки, ДК 021:2015 – 79714000-2  - 

Послуги зі спостереження (Спостереження за 

станом та технічне обслуговування 

сигналізацій) 

 7 684,80 грн. (сім 

тисяч шістсот 

вісімдесят чотири 

гривні 80 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 р. Згідно додатків 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 – 85.59.1 – Послуги 

освітянські, інші Код ДК 021:2015 - 

80530000-8 - Послуги у сфері професійної 

підготовки; 80522000-9 - Навчальні семінари 

 36 792,00 грн. 

(тридцять шість 

тисяча сімсот 

дев’яносто дві 

гривні 00 копійок) з 
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ПДВ 
80530000-8 (Підготовка водія за навчальною 

програмою) 

 3 840,00 грн. (три 

тисячі вісімсот сорок 

гривень 00 копійок) 

з ПДВ  

 Січень 2016 р. Згідну акту 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» 

80522000-9 (інформаційно-консультаційні 

послуги у вигляді семінару) 

 

 4 104,00 грн. (чотири 

тисячі сто чотири 

гривні 00 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2016 р. Дві особи 

80522000-9 (навчання представників за 

програмою «Практика здійснення державних 

закупівель») 

 2 716,00 грн. (дві 

тисячі сімсот 

шістнадцять гривень 

00 копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р. 2 учасника 

80522000-9 (консультаційні послуги 

спеціалістам з проблеми питань управління 

ліцензованою та іншими видами діяльності) 

 2 360,00 грн. (дві 

тисячі триста 

шістдесят гривен 00 

копійок) без ПДВ 

 Січень 2016 р. 1 особа 

80530000-8  (Підвищення кваліфікації 

експерта технічного з промислової безпеки) 
 11 394,00 грн. 

(одинадцять тисяч 

триста дев’яносто 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016р. 3 особи 

80522000-9 (консультаційні послуги 

спеціалістам з проблеми питань управління 

ліцензованою та іншими видами діяльності) 

 4 720,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот двадцять  

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Березень 2016р. 2 особи 

80522000-9 (інформаційно-консультаційні 

послуги) 
 

 2 860,00 грн. (дві 

тисячі вісімсот 

шістдесят гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Березень 2016р. 1 учасник 

80522000-9 (консультаційні послуги 

спеціалістам з питань фінансового 

управління ліцензованою та іншими видами 

діяльності) 

 4 798,00 грн. (чотири 

тисячі сімсот 

дев’яносто вісім   

гривен 00 копійок) без 

ПДВ 

 Березень 2016р. 2 учасник 

Код ДК 016:2010 –35.30.1 -  Пара та гаряча 

вода; постачання пари та гарячої води Код 

ДК 021:2015 – 09320000-8 - Пара, гаряча 

 2 329 466,00 грн. (два 

мільйони триста 

двадцять девять тисяч 

 Січень 2016 р. 3 076 Гкал п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 
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вода та пов’язана продукція (теплова енергія 

в гарячій воді для надання послуг 

теплопостачання) 

чотириста шістдесят 

шість гривень 00 

копійок) з ПДВ 

сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 –33.13.1; 84.25.1; 26.30.5 

Код ДК 021:2015 - 50413200-5; 24951230-6; 

35111000 

 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 р. Роботи 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, штемпелі і подушечки Код ДК 

021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування 

та приладдя різне; 30192153-8 – штампи 

(виготовлення печаток та штампів) 

 

 15 000,00 грн. (сто 

п’ятнадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 р. Згідно рахунку 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 – 58.11.1 - Книжки 

друковані, Код ДК 021:2015 – 22121000-4 – 

технічні видання (національні стандарти 

України ДСТУ) 

 6 704,88 грн. (шість 

тисяч сімсот чотири 

гривні 88 копійок) з 

ПДВ 

  

22121000-4 (національні стандарти України 

ДСТУ) 

 1 626,00 грн. (одна 

тисяча шістсот 

двадцять шість 

гривень 00 копійок) з  

ПДВ 

 Січень 2016 р 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» 

22121000-4  (книги власного виробництва)  5 078,88 грн. (п’ять 

тисяч сімдесят вісім 

гривень 88 копійок )з  

ПДВ  

 Лютій 2016 р. згідно заявок 

22121000-4  (нормативно-технічна 

література) 
 

 1 959,00 грн. (одна 

тисяча дев’ятсот 

п’ятдесят дев’ять 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютій 2016 р. 10 шт. 

Код ДК 016:2010 – 62.02.3 - Послуги щодо 

технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій ДК 021:2015 – 48150000-4 - 

Пакети програмного забезпечення для 

керування виробничими процесами  

 732 271,18 грн. 

(сімсот тридцять дві 

тисячі двісті 

сімдесят одна гривня 

18 копійок) з ПДВ 
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48150000-4 (роботи щодо супроводження 

та модернізації комплексної системи 

контролю/обліку енергоресурсів 

котелень підприємства КПТМ 
«Криворіжзтепломережа») 

 459 184,78 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

дев’ять тисяч сто 

вісімдесят чотири 

гривні 78 копійок) з 

ПДВ 

 Січень 2016 р. Згідно заявок п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  
закупівель в окремих 

сферах господарської 

діяльності» 

48150000-4  (роботи щодо супроводження 

та модернізації комплексної системи 

контролю/обліку води об’єктів 

підприємств КПТМ 
«Криворіжзтепломережа») 

 273 086,40 грн. (двісті 

сімдесят три тисячі 

вісімдесят шість 

гривень 40 копійок) з 

ПДВ  

 Березень 2016 р. Згідно заявок 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 – 22.19.3;28.29.7, Код ДК 

021:2015 – 44165000-4; 42660000-0; 

42662000-4 (газозварювальне обладнання) 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Січень 2016 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 –61.20.1 - Послуги 

мобільного зв’язку й послуги приватних 

мереж для систем безпроводового зв’язку, 

Код ДК 021:2015 -64210000-1 - Послуги 

телефонного зв’язку та передачі 

даних(послуги рухомого (мобільного) 

зв’язку) 

 14 874,00 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

вісімсот сімдесят 

чотири гривні 00 

копійок) з ПДВ  

 Лютий 2016 р. протягом  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 – 23.14.1 – скловолокно, 

код ДК 021:2015 – 14830000-8 – скловолокно 

(скловолокно) 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Лютий 2016 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 – 81.29.1 – Послуги щодо 

очищування, інші, код ДК 021:2015 – 

90921000-9 - Послуги з дезінфікування та 

витравлювання (послуги з дезінсекції та 

дератизації) 

 162 474,60 грн. (сто 

шістдесят дві тисячі 

чотириста сімдесят 

чотири гривні 60 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р. загальна площа – 

79 255,9 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» 

реконструкції нерухомих опор магістральної 

теплової мережі №3 від котельні «КМК» 

КПТМ «Криворіжтепломережа» 

Роботи згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з  ПДВ 

 Лютий 2016 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» 
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Код ДК 016:2010 –65.12.2 - Послуги щодо 

страхування автотранспорту, код ДК 

021:2015 –66514110-0 - Послуги страхування 

автомобілів (Поліс з обов'язкового 

страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних 

транспортних засобів) 

 63 000,00 грн. 

(шістдесят три тисячі 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2016 р. категорії В1-10шт; 
категорії В2-2шт; 

категорії В3-1шт; 

категорії С1-2шт; 
категорії С2-56шт; 

категорії Е-2шт; 

категорії Д1-1шт; 
категорії Д2-2шт 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України 

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

закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності»  

Сума договору зменшилась 

у зв’язку з проведенням 

електронної закупівлі 

Код ДК 016:2010 –70.22.1 - Послуги 

консультаційні щодо керування 

підприємствами, , Код ДК 021:2015 -

71244000-0 

Розрахунок витрат, моніторинг витрат 

(перевірка документів загальновиробничих 

норм питомих витрат палива, теплової та 

електричної енергії за 2016 р.) 

 16 796,00 грн. 

(шістнадцять тисяч 

сімсот дев’яносто 

шість гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2016 р. 

 

Згідно актів 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 – 24.20.3 

Труби та трубки зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші,  Код ДК 

021:2015 - 44163100-1 – Труби (труби) 

 884 208,00 грн. 

(вісімсот вісімдесят 

чотири тисячі двісті 

вісім гривень 00 

копійок) з ПДВ 

  

44163100-1 (труби) 
 

 81 000,00 грн. 

(вісімдесят одна 

тисяча гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Лютий 2016 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» 44163100-1 (труби) 

 

 803 208,00 грн. 

(вісімсот три тисячі 

двісті вісім гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2016 р. 

 

Згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 – 17.23.1 

Вироби канцелярські, паперові;58.19.1 -

Послуги щодо видавання друкованої 

продукції, інші, Код ДК 021:2015 – 

30199230-1 –Конверти; 22410000-7 –Марки 

(конверти, марки) 

 

 200 000,00 грн. (двісті 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 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» 

 

Модернізація теплової ізоляції 

трубопроводів теплових мереж КПТМ 

«Криворіжтепломережа» 

Роботи згідно ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

 995 000,00 грн. 

(дев’ятсот дев’яносто 

п’ять тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

  Лютий 2016 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 
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сферах господарської 
діяльності» 

Код ДК 016:2010 – 33.11.1 - Ремонтування та 

технічне обслуговування машин загальної 

призначеності, Код ДК 021:2015 - 50531100-7 - 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування котлів (повний технічний 

огляд котлів) 

 76 608,00 грн. 

(сімдесят шість тисяч 

шістсот вісім гривень 

00 копійок)  з  ПДВ  

  Лютий 2016 р. 15 котелень 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 –42.11.1 - Дороги 

автомобільні та автомагістралі, інші дороги, 

елементи доріг; злітно-посадкові смуги 

летовищ Код ДК 021:2015 –45233251-3 

Відновлення покриття  

 979 860,00  грн. 

(дев’ятсот сімдесят 

девять тисяч 

вісімсот шістдесят 

гривень 00 копійок) 

з ПДВ 

  

45233251-3 (відновлення асфальтобетонного 

покриття після капітального ремонту 

теплових мереж) 

 499 999,20 грн. 

(чотириста дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

дев'ять гривень 20 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2016 р. Згідно розрахунку п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності» 

45233251-3 (відновлення асфальтобетонного 

покриття після капітального ремонту 

теплових мереж) 

 239 860,80 грн. (двісті 

тридцять дев'ять тисяч 

вісімсот шістдесят 

гривень 80 копійок) з 

ПДВ  

 Березень 2016 р. Згідно заявок 

45233251-3 (відновлення асфальтобетонного 

покриття після капітального ремонту 

теплових мереж) 

 240 000,00  грн. (двісті 

сорок тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Лютий 2016 р. Згідно специфікацій 

Код ДК 016:2010 –53.20.1 - Послуги поштові 

та кур’єрські, інші , код ДК 021:2015 – 

64110000-0 - Поштові послуги (послуги  

поштового зв’язку ) 

 20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

гривень 00 копыйок) з 

ПДВ 

  Лютий 2016 р. Згыдно додатку №1 до 

договору 

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 –28.13.1 - Помпи для рідин; 

підіймачі рідин, код ДК 021:2015 – 42122100-

1 - Помпи для рідин (насоси з електричним 

двигуном) 

 95 000,00 грн. 

(дев’яносто п’ять 

тисяч 00 копійок) з 

ПДВ 

  Лютий 2016 р. Насосний агрегат К-

150-125-250 з 

електричним двигуном 
18,5/1500 - 2шт.; 

Насосний агрегат К-90-

20 з електричним 
двигуном 7,5/3000 - 

2шт.; Насосний агрегат 

К-80-65-160 з 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 
особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності»  

Сума договору 
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електричним двигуном 
7,5/3000 - 2шт. 

зменшилась у зв’язку 

з проведенням 

електронної закупівлі 

Код ДК 016:2010 – 49.41.2 

Послуги щодо оренди вантажних автомобілів 

з водієм, Код ДК 021:2015 - 

60181000-0 - Прокат вантажних автомобілів 

із водієм(послуги спецтехніки) 

 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 
 

  Лютий 2016 р. згідно заявок 
 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 – 31.09.1 - Меблі інші, Код 

ДК 021:2015 - 39130000-2 - Офісні меблі 

(виготовлення комплекту меблів службового 

призначення) 

 

 38 950,00 грн. 

(тридцять вісім тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят ) 

без ПДВ 

  Лютий 2016 р. згідно додатку до 

договору 

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 – 38.12.1 - Збирання 

небезпечних відходів; Код ДК 021:2015 – 

90520000-8 - Послуги у сфері поводження з 

радіоактивними, токсичними, медичними та 

небезпечними відходами (роботи у сфері 

забезпечення екологічної безпеки під час 

діяльності у сфені поводження з 

небезпечним сміттям) 

 15 000,00 грн. 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень) з ПДВ 

  Лютий 2016 р. згідно заявок 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 – 28.22.1 Устатковання 

підіймальне та вантажне та частини до нього, 

Код ДК 021:2015 - 42416100-6  Підіймальні 

пристрої (підіймальні пристрої) 

 

 300 000,00 грн. (триста 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ 

 Лютий 2016 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»  

Компенсація податку на землю (згідно з 

договором оренди № 12/02-3983-ДО від 

29.04.2010 р.) 

 10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) без ПДВ 

 Лютий 2016 р. згідно розрахунку 

компенсаційної плати 

податку на землю 

 

Відшкодування витрат на утримання 

орендованого нерухомого майна та надання 

комунальних послуг орендарю 

 130 000,00 грн. (сто 

тридцять  тисяч 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Лютий 2016 р. згідно розрахунків 

помісячних платежів 

 

Код ДК 016:2010 – 73.11.1 

Послуги рекламних агентств, Код ДК 

021:2015 -79341000-6 Рекламні послуги 

(реклама на спеціальних конструкціях) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 р. Згідно додатків 

 

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 – 27.33.1  100 000,00 грн. (сто  Березень 2016 р. згідно п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 
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Профілі холоднодеформовані  

Код ДК 021:2015 -44112120-5 Профілі прокат 

(профілі) 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

специфікацій України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»  

Код ДК 016:2010 – 16.10.1 

Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6 мм; шпали дерев’яні до 

залізничних або трамвайних колій, не 

просочені, Код ДК 021:2015 -03419000-0 -

Лісоматеріали 

(брус, доска) 

 20 000,00 грн. 

(двадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ  

 Березень 2016 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 – 28.25.1 

Теплообмінники; установки для 

кондиціювання повітря непобутові, 

непобутове холодильне та морозильне 

устатковання, Код ДК 021:2015 -42514320-1 

Газові фільтри (газові фільтри) 

 

 160 000,00 грн. (сто 

шістдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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 – 14.12.1 - Одяг робочий, 

чоловічий  

14.12.2 - Одяг робочий, жіночий , Код ДК 

021:2015 - 18130000-9 - Спеціальний 

робочий одяг (костюми х/б) 

 

 470 000,00 грн. 

(чотириста сімдесят 

тисяч гривень 00 

копійок ) без  ПДВ  

 Березень 2016 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 – 41.00.4 Будування 

нежитлових будівель (нове будівництво, 

реконструкція, капітальний і поточні 

ремонти), Код ДК 021:2015 -45453000-7 

Капітальний ремонт і реставрація (ремонт 

виробничих будівель і споруд КПТМ 

«Криворіжтепломережа») 

 900 000,00 грн. 

(дев’ятсот  тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

45453000-7 (ремонт виробничих будівель і 

споруд КПТМ «Криворіжтепломережа») 

 500 000,00 грн. 

(п’ятсот тисяч гривень 

00 копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 р. Згідно кошторисної 

документації 
п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 
№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»  

 

45453000-7 (ремонт виробничих будівель і 

споруд КПТМ «Криворіжтепломережа») 

 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 р. Згідно кошторисної 

документації 
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Код ДК 016:2010 – 27.11.1; 27.11.2; 27.11.4; 

27.11.5; 27.12.3,  Код ДК 021:2015 - 

31120000-3; 31170000-8; 31151000-9; 

31514000-2 (двигуни, котушки 

індуктивності,елементи розрядних ламп) 

 250 000,00 грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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 Код ДК 021:2015 - 

44112120-5 Профільний прокат  

(бруски та прутки) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ 

 Березень 2016 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, Код ДК 021:2015 - 44115700-6 

Зовнішні жалюзі (жалюзі) 

 10 000,00 грн. (десять 

тисяч гривень 00 

копійок) без  ПДВ 

 Березень 2016 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 – 15.20.1 

Взуття різне, крім спортивного, захисного та 

ортопедичного , Код ДК 021:2015 – 

18815000-5 Чоботи (чоботи) 

 400 000,00 грн. 

(чотириста тисяч 

гривень 00 копійок ) з 

ПДВ  

 Березень 2016 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 – 28.14.1 

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 

виробів; 28.14.2 Частини кранів, клапанів і 

подібних виробів; Код ДК 021:2015 - 

42131000-6 

Крани, вентилі та клапани  

 800 000,00 грн. 

(вісімсот  тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

  

42131000-6 (крани)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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»  
 

42131000-6 (крани)  150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

 Березень 2016 р. згідно 

специфікацій 

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»  

42131000-6 (кран кульковий КЗК) 
 

 350 000,00 грн. (триста 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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»  

 

42131000-6 (кран кульковий) 
 

 150 000,00 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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 – 65.12.4 - Послуги щодо 

страхування майна від пожежі та інших 

небезпек, Код ДК 021:2015 - 66515200-5 - 

Послуги зі страхування майна (страхування 

майна) 

 1 000,00 грн. (одна 

тисяча гривень 00 

копійок) без ПДВ 

  

66515200-5 (страхування цивільно-правової  

відповідальності власників нежитлових 

приміщень) 

 500,00 грн. (п’ятсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Березень 2016 р. пр. Гагарина, 57 

(асфальтовий 

майданчик) 

п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону 

України від 24.05.2012 р. 

№ 4851-VI «Про 

особливості здійснення  

закупівель в окремих 

сферах господарської 
діяльності»  

 

66515200-5 (страхування цивільно-правової  

відповідальності власників нежитлових 

приміщень) 

 500,00 грн. (п’ятсот 

гривень 00 копійок) 

без ПДВ 

 Березень 2016 р. пр. Гагарина, 57  

Код ДК 016:2010 – 38.32.1 - Утилізування 

відсортованих матеріальних ресурсів, Код 

ДК 021:2015 -90500000-2 - Послуги у сфері 

поводження зі сміттям та відходами (прийом, 

транспортування, утилізація відходів) 

 15 000,00 грн. 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 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 – 81.30.1 

Послуги щодо благоустрою території, Код 

ДК 021:2015 – 45112710-5 -Благоустрій 

озеленених територій (омолодження, 

обрізування, звалювання дерев) 

 100 000,00 грн. (сто 

тисяч гривень 00 

копійок) з  ПДВ  

 Березень 2016 р. Згідно додатків 

 

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 –24.10.2 

Сталь нерафінована, Код ДК 021:2015 - 

14620000-3 – Сплави (сталь нерафінована) 

 80 000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч 

гривень 00 копійок) з 

ПДВ 

 Березень 2016 р. Згідно додатків 

 

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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