
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель ( робіт та послуг)   на 2016 рік (зі змінами)

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів)

Процеду
ра 

закупівлі 

Орієнтовни
й початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

2 4 5

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель ( робіт та послуг)   на 2016 рік (зі змінами)

Державне підприємство "Криворізька теплоцентраль", код за ЕДРПОУ 00130850

Очікувана вартість предмета 
закупівлі на 2016 грн. Примітки

3 6

Предмет закупівлі

1

1 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 3 552 000,00

Три мiльйони п`ятсот 
п`ятдесят двi тисячi 
гривень 00 копiйок

─
грудень 2015-
січень 2016р. 4 об. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

2 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 3 500 000,00 Три мiльйони п`ятсот 

тисяч гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 8300 м² п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

3 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 1470 м/п п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні Чотириста тисяч гривень грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Заміна (ремонт) фізично  зношених металевих димових труб № 1, № 2 на РК-1, № 5, № 6 
на РК-6 

Капітальний ремонт фасаду РК-1

Ремонт каналізаційного колектора РК-5

Роботи

4 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 400 000,00 Чотириста тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 700 м² п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

5 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 000 000,00 Один мiльйон гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

6 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 47 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

7 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 17 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

Ремонт будівель ТРП 

Ремонт споруд теплових камер

Ремонт перекриття на відм. +24.00м КТЦ

Капітальний ремонт газоповітроходів на РК-2

8 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

9 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 400 000,00 Чотириста тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

10 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VІ 

11 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VІ 

ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні Триста п`ятдесят тисяч грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Роботи з реконструкції розподільчих пристроїв 0,4кВ шляхом заміни автоматичних 
вимикачів типу АВМ на вакуумні РК-3,5

Кап.ремонти електричних машин

Роботи по відновленню благоустрою після розкопок

Роботи з асфальтування після розкопок

12 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

13 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

14 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

Капремонти високовольтного обладнання підстанції РК № 1-6

Заміна живильного трубопроводу № 2 РК-1

Реконструкція комерційних вузлів обліку природного газу на котельнях



14.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 750 000,00 Сiмсот п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ 

15 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

15.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 4 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні 120 000,00 Сто двадцять тисяч 
─

грудень 2015- 1 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № Проект встановлення пристроїв м'якого пуску на електродвигуни мережних насосів РК 1-5

Реконструкція тяго-дуттєвих трактів парових котлів ф. Мітчелл 1:6 

Проектні роботи

Проектування автоматичної пожежної сигналізації

15.2 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 120 000,00 Сто двадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. 1 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. 1 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15.4 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15.5 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Проект встановлення пристроїв м'якого пуску на електродвигуни мережних насосів РК 1-5

Проект реконструкції РУ- 6 кВ РК-5 з заміною масляних вимикачів на вакуумні

Проект реконструкції РУ-0,4кВ та переводу мережних насосів РК-4 на напругу 6(10)кВ

Проект реконструкції бойлерної РК-1 с заміною мережних насосів, електродвигунів та 
кабелів 6 кВ

15.6 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 300 000,00 Триста тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15.7 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI насосна ПЕР

15.8 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 100 000,00 Один мiльйон сто тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні Сто тисяч гривень 00 грудень 2015- п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

Проектні роботи по встановленню турбогенератора потужністю 6МВт в РК-1

Проект установки пристроїв компенсації реактивної потужності на котельнях ДП 
"Кривоірзька теплоцентраль"

Проектування заміни фізично і морально зношеного клапану розсічки на сучасний метод 
захисту нижньої зони системи теплопостачання селища від перевищення тиску (Півд.ЕР)

15.9 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.10 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.11 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.12 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 500 000,00 П`ятсот тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

Проект встановлення установок оперативного струму на РК 2

Проект встановлення установок оперативного струму на РК 3

Проект встановлення установок оперативного струму на РК 4

Інші проектні роботи

15.13 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.14 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 800 000,00 Вiсiмсот тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.15 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 875 000,00 Вiсiмсот сiмдесят п`ять 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні Двiстi тисяч гривень 00 грудень 2015- п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

Робочий проект "Реконструкція вузлів обліку енергоносіїв             РК-1, РК -6"

Проектні роботи технічного переоснащення РК-1 з заміною існуючих котлів  (1 шт.)

Проектні роботи по заміні пальникових пристроїв та системи автоматизації водогрійного 

Робочий проект на впровадження когенераційної газової енергетичної установки 
сумарною потужністю 5МВт на РК -5

15.16 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.17 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 650 000,00 Шiстсот п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част.1 ст.4 ЗУ 

№4851-VI 

15.18 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Проектні роботи по заміні пальникових пристроїв та системи автоматизації водогрійного 
котла ПТВМ-30 № 4-1 РК-4

Проектні роботи по заміні пальникових пристроїв та системи автоматизації парового 
котла "Мітчел" типу  "Sterling" № 1-2 РК-1

Проект реконструкції силової мережі адмінбудівлі з встановленням КТП 6х0,4кВ



16 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

17 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

18 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

19 ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні 0,00 ─
грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Монтаж та модернізація кабельних мереж зв'язку 

Капітальний ремонт теплоізоляції магістральних трубопроводів у Жовтневому районі

Капітальний ремонт теплоізоляції магістральних трубопроводів у Саксаганському районі

Роботи еколого-захисні

19 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

20 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

21 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

22 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 3 500 000,00 Три мiльйони п`ятсот 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Капітальний ремонт теплоізоляції магістральних трубопроводів у Саксаганському районі

Капітальний ремонт теплоізоляції магістральних трубопроводів у Довгинцівському районі

Капітальний ремонт теплоізоляції магістральних трубопроводів у Інгулецькому районі

Капітальний ремонт котла КВГМ-100 № 2- 8 на РК-2 :2013 кошти тисяч гривень 00 копiйок січень 2016р. 4851-VI

23 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 600 000,00 Один мiльйон шiстсот 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. 3 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

24 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 282 000,00

Двiстi вiсiмдесят двi 
тисячi гривень 00 

копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

25 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 80 000,00 Вiсiмдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

26 ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні 2 000 000,00 Два мiльйони гривень 00 
─

грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

 Ремонт димових труб на РК-2

Капітальний ремонт водопідігрівача мережної води БО-550 № 4 КТЦ 

Монтаж пожежної сигналізації

Монтажні роботи по заміні пальникових пристроїв та систем автоматизації водогрійного 
котла ПТВМ-30 № 4-1 РК-426 ДСТУ Б.Д.1.1-1 

:2013
власні 
кошти 2 000 000,00 Два мiльйони гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

27 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 3 000 000,00 Три мiльйони гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

28 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

29 ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні 1 000 000,00 Один мiльйон гривень 00 ─ грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № Заміна фізично зношеного водоводу ф 150 мм на РК- №4

Монтажні роботи по заміні пальникових пристроїв та систем автоматизації водогрійного 
котла ПТВМ-30 № 4-1 РК-4

Монтажні роботи по заміні пальникових пристроїв та систем автоматизації водогрійного 
котла КВГМ-100 № 5-3, № 5-4 на РК-5

Монтажні роботи по заміні пальникових пристроїв та систем автоматизації парового котла 
"Мітчел" типу "Sterling" № 1-2 РК-1 

29 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 000 000,00 Один мiльйон гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

30 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 2 000 000,00 Два мiльйони гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

31 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

32 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Заміна фізично зношеного водоводу ф 150 мм на РК- №4

Заміна фізично зношених трубопроводів  теплових мереж 

Відновлення  зруйнованої теплоізоляції  теплових мереж повітряної прокладки з 
застосуванням  пінополістерольного пінопласту

Антикорозійне покриття внутрішніх поверхней фільтрів ХВО

33 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 3 000 000,00 Три мiльйони гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

34 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

35 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI
Роботи по модернізації шинного моста 6 КВ Т-1,2 з заміною опорних ізоляторів типа 
ОНШ-35, ОНШ-20 на полімерні            типа ОСЕ-10 

Капітальний ремонт порталів  ВРП-150КВ

Роботи по впровадженню частотного регулювання на електроприводах тягодуттьових 
механізмів котлів КВГМ-100 на  РК №-2, РК №-5



36 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 2 800 000,00 Два мiльйони вiсiмсот 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

37 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

38 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 106 000,00 Один мiльйон сто шiсть 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Роботи по створенню інформаційно-графічної системи мереж теплозабезпечення 
м.Кривого Рогу

Роботи по встановленню турбоагрегату потужністю 6 МВт на КТЦ ( І-ий етап)

Капітальний ремонт: виготовлення та заміна пароперегрівача  котла "Мітчел" №1-1 КТЦ

39 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

40 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

41 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

42 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 500 000,00 П`ятсот тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Роботи по І-му виносу трубопроводів підземної прокладки Ду-820 мм (пряма і зворотня) 
на повітряну прокладку РК № 1 

Заміна зворотного трубопроводу мережної води ІІ-го виносу Ду-820 мм КТЦ

Капітальний ремонт випарника №2-2 с заміною трубного пучка 

Капітальний ремонт системи пожежогасіння кабельних каналів на електроцеху

:2013 кошти копiйок січень 2016р. 4851-VI

43 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

44 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

45 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 1 500 000,00 Один мiльйон п`ятсот 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

ДСТУ Б.Д.1.1-1 власні Сiмсот п`ятдесят тисяч грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Роботи по заміні масляних вимикачів ЗРУ-6кВ на вакуумні (РК-5)

Роботи по  встановленню установок оперативного струму на РК 3

Заміна баку акумулятора №2 підживлюючої води м³ РК № 1

46 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 750 000,00 Сiмсот п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

47 ДСТУ Б.Д.1.1-1 
:2013

власні 
кошти 420 000,00 Чотириста двадцять 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

41 085 000,00

Послуги щодо технічного Геодезичні спостереження за осіданням споруд власні Сто п`ятдесят тисяч грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Роботи з розробки проектно-кошторисної документації на "Автоматизовану систему 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 9 АСРВО)"

Всього заплановано по роботам

Послуги

Заміна N-Cа фільтра  № 1 та №2 Ø 2500 мм. РК №1, ХВО

1
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Геодезичні спостереження за осіданням споруд 
РК-3, РК-4 та визначення крену резервуарів

71.20.19 71355000-1 Геодезичні послуги власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 1 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

2
Будування нежитлових будівель (нове 
будівництво, реконструкція, капітальний 
і поточні ремонти)

Ремонт  приміщень в адміністративній та 
виробничих будівлях 

41.00.40 50113000-0
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автобусів

власні 
кошти 952 000,00

Дев`ятсот п`ятдесят двi 
тисячi гривень 00 

копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. 930 м² п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

3
Послуги посередників щодо оцінювання 
нерухомості Грошова оцінка землі 68.31.16 79419000-4

Консультаційні послуги з питань 
оцінювання

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 4 га. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

4
Послуги щодо технічного Паспортизація будівель 71.20.19 79132000-8 Послуги із засвідчення документів власні 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

─
грудень 2015- 138 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 4

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші Паспортизація будівель 71.20.19 79132000-8 Послуги із засвідчення документів власні 

кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. 138 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

5
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші Інструментальне обстеження будівель та споруд 71.20.19 71631300-3 Послуги з технічного огляду будівель власні 

кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 
копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. 13 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

6 Споруди інженерні, інші, н. в. і. у. Ремонт  сольових ям РК-2 42.99.19 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 2 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI



7
Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нежитлової 
нерухомості

Виконання технічної документації із 
землеустрою 

68.20.12 79131000-1 Послуги з оформлення документів власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

8
Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих цистерн, 
резервуарів і вмістищ

Технічна діагностика котельного обладнання 33.11.12 85150000-5 Послуги діагностичної візуалізації власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

9
Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих цистерн, Технічне опосвідчення котельного обладнання 33.11.12 85150000-5 Послуги діагностичної візуалізації власні 

кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI9 обслуговування металевих цистерн, 
резервуарів і вмістищ

Технічне опосвідчення котельного обладнання 33.11.12 85150000-5 Послуги діагностичної візуалізації кошти 100 000,00 копiйок ─ січень 2016р. ─ ─ 4851-VI

10
Послуги щодо технічного випробування 
й аналізування

Поточний ремонт та випробування  
газозварного обладнання

71.20.1 50412000-6
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування випробувальних 
приладів

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

11

Ремонтування та технічне 
обслуговування інструментів і приладів 
для вимірювання, випробовування й 
навігації

Ремонт та держповірка засобів вимірювальної 
техніки

33.13.11 50410000-2

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних 
приладів

власні 
кошти 600 000,00 Шiстсот тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

12
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у Актуалізація научної документації 72.19.29 73100000-3

Послуги у сфері наукових досліджень 
та експериментальних розробок

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI12 та експериментального розробляння у 
сфері техніки та технологій, інші, крім 
біотехнологій

Актуалізація научної документації 72.19.29 73100000-3
та експериментальних розробок кошти 10 000,00 копiйок ─ січень 2016р. ─ ─ 4851-VI

13
Послуги інженерні щодо енергетичних 
об'єктів

Погодження звітів про налагодження роботи на 
котлах

71.12.13 79132000-8 Послуги із засвідчення документів власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

14
Послуги щодо прогнозування погоди та 
метеорологічні послуги Послуги гідрометцентру 74.90.14 71351612-6 Гідрометеорологічні послуги власні 

кошти 10 789,00
Десять тисяч сiмсот 
вiсiмдесят дев`ять 
гривень 00 копiйок

─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

15 Видаляння та обробляння стічних вод Відведення стічних вод 37.00.11-00.00 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод власні 
кошти 30 517 000,00

Тридцять мiльйонiв 
п`ятсот сiмнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.8 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VIгривень 00 копiйок

16 Послуги інженерні консультаційні Атестація зварників 71.12.11 79419000-4
Консультаційні послуги з питань 
оцінювання

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-IV

17 Послуги інженерні консультаційні Отримання сертифікату інженера-технагляду та 
інженера проектно-кошторисної роботи

71.12.11 80531000-5
Послуги у сфері професійної 
підготовки фахівців у галузі 
промисловості та техніки

власні 
кошти 40 000,00 Сорок тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 2 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

18

Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері техніки та технологій, інші, крім 
біотехнологій

Експертиза та атестація методик 
СРЗА,СВНВ,ВТВ

72.19.29 80531000-5
Послуги у сфері професійної 
підготовки фахівців у галузі 
промисловості та техніки

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

біотехнологій промисловості та техніки

19 Роботи електромонтажні
Встановлення сигналізаторів контролю 
загазованності приміщень газорозподільчих 
пунктів на КТЦ, РК 1-6

43.21.10 45310000-3 Електромонтажні роботи власні 
кошти 250 000,00 Двiстi п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

20
Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання професійної призначеності

Експертне обстеження електроустановок, що 
відпрацювали свій ресурс

33.14.19 45259000-7
Ремонт і технічне обслуговування 
установок

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

21
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування Приладне обстеження газопроводів 71.20.1 76100000-4

Професійні послуги у сфері газової 
промисловості

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI21 випробовування й аналізування Приладне обстеження газопроводів 71.20.1 76100000-4
промисловості кошти 10 000,00 копiйок ─ січень 2016р. ─ ─ 4851-VI

22 Послуги інженерні консультаційні Атестація технології зварюв.оформлення 
дозволів

71.12.11 80531200-7
Послуги у сфері професійної 
підготовки технічних фахівців

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

23
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

Випробування теплових мереж на теплові 
втрати

71.20.2 71632000-7 Послуги з технічних випробувань власні 
кошти 45 000,00 Сорок п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

24 Послуги інженерні консультаційні Атестація групи наладки котлів і фахівців 
неруйнівного контролю

71.12.11 80511000-9 Послуги з навчання персоналу власні 
кошти 6 000,00 Шiсть тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-IV



25
Послуги щодо оформлювання 
документів та інші спеціалізовані 
допоміжні конторські/офісні послуги

Інформаційно-консультаційні послуги та 
узгодження документів

82.19.13 79131000-1 Послуги з оформлення документів власні 
кошти 116 000,00 Сто шiстнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

26 Послуги пожежних служб, інші Пожежно-технічна експертиза  бази відпочинку  
"Топольок"

84.25.19.-00.00 75251000-0 Послуги пожежних служб власні 
кошти 2 000,00 Двi тисячi гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

27
Послуги щодо страхування майна від 
пожежі та інших небезпек Страхування майна бази відпочинку "Топольок" 65.12.4 66515200-5 Послуги зі страхування майна власні 

кошти 3 000,00 Три тисячi гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

28 Послуги лікувальних закладів, інші Медогляд працівників 86.10.19 85110000-3
Послуги лікувальних закладів та 
супутні послуги

власні 
кошти 200 000,00 Двiстi тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

29
Послуги щодо пожежогасіння та 
запобігання пожежам

Обробка горищ, косуорів та сходових клітин 
будівель,  вогнезахисним засобом

84.25.11 90911200-8 Послуги з прибирання будівель власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

30
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Перевірка та випробування пожежних 
кранів,пожежних рукавів,пожежних гідрантів

71.20.19 73430000-5 Випробування та оцінювання власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

31 Страхування ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

31.1
Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я

Страхування членів Державної пожежної 
дружини

65.12.1 66512000-2
Послуги зі страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров’я

власні 
кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

31.2
Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я

Страхування матросів-рятувальників б/в 
"Топольок"

65.12.1 66511000-5 Послуги зі страхування життя власні 
кошти 2 000,00 Двi тисячi гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

32
Послуги щодо пожежогасіння та 
запобігання пожежам Зарядка вогнегасників 84.25.11 75251100-1 Послуги з пожежогасіння власні 

кошти 25 000,00 Двадцять п`ять тисяч 
гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

33 Послуги інженерні консультаційні Участь у семінарах та нарадах з охорони праці. 71.12.11 80522000-9 Навчальні семінари власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

34
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері медичних наук

Лабораторні дослідження умов праці. 72.19.30 73111000-3 Послуги дослідних лабораторій власні 
кошти 35 000,00 Тридцять п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Послуги щодо технічного Послуги з обслуговування пожежної  Послуги з ремонту і технічного 
35

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Послуги з обслуговування пожежної  
сигналізації

71.20.19 50413200-5
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування протипожежного 
обладнання

власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

36
Послуги щодо пожежогасіння та 
запобігання пожежам

Послуга зі спостереження за установками 
пожежної автоматики 

84.25.11 50413200-5
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування протипожежного 
обладнання

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

37
Послуги у сфері професійної освіти, н. в. 
і. у. Навчання з охорони праці, пожежної безпеки 85.59.13 80511000-9 Послуги з навчання персоналу власні 

кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 
00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

38
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у Атестація робочих місць 72.19.30 73210000-7

Консультаційні послуги у сфері власні 220 000,00 Двiстi двадцять тисяч ─ грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 38 та експериментального розробляння у 
сфері медичних наук

Атестація робочих місць 72.19.30 73210000-7
Консультаційні послуги у сфері 
наукових досліджень

власні 
кошти 220 000,00 Двiстi двадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

39
Послуги щодо консультування стосовно 
систем і програмного забезпечення

Послуга з оновлення навчальної комп'ютерної 
програми "Курс"

62.02.20 72212931-4
Послуги з розробки навчального 
програмного забезпечення

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

40 Послуги щодо сертифікації продукції
Послуги на оформлення ліцензії на роботу з 
наркотичними засобами, психотропними 
речовинами та прекурсорами

71.20.19-02.00 79131000-1 Послуги з оформлення документів власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI



41 Послуги інженерні консультаційні Участь у семінарах з проектно-кошторисної 
роботи

71.20.19-02.01 80522000-9 Навчальні семінари власні 
кошти 5 000,00 П`ять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

42 Контрольнi проби ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

42.1

Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти

Контрольнi проби: атестацiя 71.20.11 71610000-7
Послуги з випробувань та аналізу 
складу і чистоти

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Послуги щодо випробовування й 
Послуги з випробувань та аналізу власні Десять тисяч гривень 00 грудень 2015- п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 42.2

Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти Контрольнi проби: держстандарт 71.20.11 71610000-7

Послуги з випробувань та аналізу 
складу і чистоти

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

42.3

Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти Контрольнi проби: зливових вод 71.20.11 71610000-7

Послуги з випробувань та аналізу 
складу і чистоти

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

42.4

Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти Контрольнi проби: СО 71.20.11 71610000-7

Послуги з випробувань та аналізу 
складу і чистоти

власні 
кошти 5 000,00 П`ять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

42.5

Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти Контрольнi проби: СО (для Сміт) 71.20.11 71610000-7

Послуги з випробувань та аналізу 
складу і чистоти

власні 
кошти 5 000,00 П`ять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI42.5 аналізування складу та чистоти Контрольнi проби: СО (для Сміт) 71.20.11 71610000-7
складу і чистоти кошти 5 000,00 копiйок ─ січень 2016р. ─ ─ 4851-VI

42.6 Послуги інженерні консультаційні Розрахунок звужуючих пристроїв 71.12.11 71300000-1 Інженерні послуги власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

43 Послуги з оцінки роботи 
хім.лабораторії ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

43.1

Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері хімії Атестацiя хімлабораторії 72.19.14 73210000-7

Консультаційні послуги у сфері 
наукових досліджень

власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

43.2
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері хімії

Проведення планового інспекційного контролю 
діяльності  хімлабораторії та групи наладки 
котлів.

72.19.14 71730000-4 Послуги промислового контролю власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

43.3
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Експертиза та аттестацiя методик виконання 
вимiрювань

71.20.19 71323000-8
Послуги з інженерного проектування 
промислових і виробничих процесів

власні 
кошти 13 000,00 Тринадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

43.4
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Отримання дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки

82.19.13 79132000-8 Послуги із засвідчення документів власні 
кошти 7 000,00 Сiм тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Послуги щодо забезпечення Дев`яносто тисяч 
44

Послуги щодо забезпечення 
широкосмугового доступу до Інтернету 
проводовими мережами

Телекомунікаційне обслуговування "Інтернет"  
(абонплата)

61.10.43 64200000-8 Телекомунікаційні послуги власні 
кошти 90 636,00

Дев`яносто тисяч 
шiстсот тридцять шiсть 

гривень 00 копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

45
Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання Ремонт комп`ютерної та орг.техніки 95.11.1 50300000-8

Ремонт, технічне обслуговування 
персональних комп’ютерів, офісного, 
телекомунікаційного та 
аудіовізуального обладнання, а також 

власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

46
Послуги стаціонарного телефонного 
зв'язку - можливості викликання Телекомунікаційні послуги 61.10.12 64200000-8 Телекомунікаційні послуги власні 

кошти 144 000,00 Сто сорок чотири тисячi 
гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

47
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання радіотехнічних величин Послуги з  радіочастотного моніторингу 71.20.19-01.16 71700000-5 Послуги з моніторингу та контролю власні 

кошти 900,00 Дев`ятсот гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI47
Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання радіотехнічних величин Послуги з  радіочастотного моніторингу 71.20.19-01.16 71700000-5 Послуги з моніторингу та контролю власні 

кошти 900,00 Дев`ятсот гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

48
Послуги стаціонарного телефонного 
зв'язку - доступ і користування Оренда кабельних каналів, та ліній зв'язку 61.10.11 50334000-5

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування обладнання ліній 
телефонного і телеграфного зв’язку

власні 
кошти 37 800,00

Тридцять сiм тисяч 
вiсiмсот гривень 00 

копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

49 Поштові послуги ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

49.1 Послуги поштових відділків Послуги пошти 53.10.14 64114000-8 Послуги поштових відділень власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI



49.2
Послуги пошти щодо надання 
універсальних послуг, що пов'язані з 
газетами та періодичними виданнями

Послуги пошти щодо надання універсальних 
послуг, що пов'язані з газетами та періодичними 
виданнями

53.10.11 64111000-7
Поштові послуги з доставки газет і 
періодичних видань

власні 
кошти 25 000,00 Двадцять п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

50
Послуги щодо дезінфікування та 
винищування шкідників Профдезінфекція 81.29.11 90921000-9

Послуги з дезінфікування та 
витравлювання

власні 
кошти 128 000,00 Сто двадцять вiсiм тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

51 Послуги об'єднань захисників довкілля Водолазне обстеження  б/в "Топольок" 94.99.12 98363000-5 Послуги водолазів власні 3 000,00 Три тисячi гривень 00 
─

грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 51 Послуги об'єднань захисників довкілля Водолазне обстеження  б/в "Топольок" 94.99.12 98363000-5 Послуги водолазів власні 
кошти 3 000,00 Три тисячi гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

52
Послуги щодо складування та зберігання, 
інші Послуги по архіву 52.10.19 79995100-6 Архівні послуги власні 

кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 
гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

53
Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних виробів Послуги по пранню  білизни б/в "Топольок" 96.01.1 98310000-9 Послуги з прання і сухого чищення власні 

кошти 5 000,00 П`ять тисяч гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

54
Послуги підприємств щодо перевезення 
інших безпечних відходів

Послуги по вивезенню  рідких відходів б/в 
"Топольок"

38.11.69 90513100-7
Послуги з утилізації побутових 
відходів

власні 
кошти 5 000,00 П`ять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VIінших безпечних відходів "Топольок" відходів

55
Послуги щодо випробовування й 
аналізування складу та чистоти Визначення сан.стану б/в "Топольок" 71.20.11 85142300-9 Санітарно-гігієнічні послуги власні 

кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 
00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

56
Послуги у сфері вищої освіти 
університетського рівня

Підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів в Київському політехнічному 
університеті

85.42.1 79633000-0
Послуги з підвищування кваліфікації 
персоналу

власні 
кошти 18 000,00 Вiсiмнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

57
Послуги у сфері вищої освіти 
університетського рівня

Підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів в Одеському політехнічному 85.42.1 80570000-0

Послуги з професійної підготовки у 
сфері підвищення кваліфікації

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI57 університетського рівня спеціалістів в Одеському політехнічному 
університеті

85.42.1 80570000-0
сфері підвищення кваліфікації кошти 10 000,00 копiйок ─ січень 2016р. ─ ─ 4851-VI

58
Послуги консультаційні щодо керування 
підприємствами

Підвищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів в  семінарах, УКК та інших формах 
навчання

70.22.1 80570000-0
Послуги з професійної підготовки у 
сфері підвищення кваліфікації

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

59
Послуги у сфері вищої університетської 
освіти першого ступеня, інші

Навчання та  підвищення кваліфікації членів 
комітету з конкурсних торгів

85.42.12 80510000-2
Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

60 Послуги у сфері професійної освіти Навчання матросів-рятувальників 85.59.13 80530000-8
Послуги у сфері професійної власні 1 500,00 Одна тисяча п`ятсот ─ грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 60 Послуги у сфері професійної освіти Навчання матросів-рятувальників 85.59.13 80530000-8
Послуги у сфері професійної 
підготовки

власні 
кошти 1 500,00 Одна тисяча п`ятсот 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

61 Послуги у сфері професійної освіти Підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації  робітників

85.59.13-00.00 80500000-9 Навчальні послуги власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

62 Послуги інформаційні, інші Послуги з визначення вартості майна 63.99.10 66171000-9
Послуги з надання фінансових 
консультацій

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

63
Послуги щодо звязків з громадківстю та 
обміну інформацією Послуги із зв'язків з громадкістю 70.21.10 79416200-5

Консультаційні послуги з питань 
зв’язків із громадськістю

власні 
кошти 25 000,00 Двадцять п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

64 Послуги мобільного звязку Послуги мобільного зв′язку (киевстар) 61.20.1 64212000-5
Послуги мобільного телефонного 
зв’язку

власні 
кошти 45 000,00 Сорок п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

65 Послуги інформаційні,інші інформаційні послуги Ліга Закон 63.99.10 64216200-5 Електронні інформаційні послуги власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66
Розробка обгрунтовуючих матеріалів з 
охорони навколишнього середовища ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─



66.1
Послуги щодо випробування та аналізу 
складу та чистоти

Інструментальні вимірювання викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами. Перевірка 
ефективності роботи пилогазоочистних 
установок. 

71.20.11 90715000-2 Послуги з дослідження забруднень власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66.2
Послуги інженерні у сфері поводження з 
відходами

Дослідження документів у сфері поводження з 
відходами

71.12.15-00.00 90500000-2
Послуги у сфері поводження зі 
сміттям та відходами

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66.3
Послуги щодо випробування та аналізу 
складу та чистоти

Проведення вимірів забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі на межах санітарно-
захисних зон

71.20.11 90731400-4
Послуги з моніторингу та 
вимірювання рівня забруднення 
повітря

власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66.4
Послуги інженерні у сфері поводження з 
відходами

Підготовка державної санітарно-
епідеміологічної експертизи щодо об'єктів 
поводження з відходами ( на 2015рік)

71.12.15 45232460-4 Санітарно-технічні роботи власні 
кошти 1 000,00 Одна тисяча гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Послуги інженерні у сфері поводження з Обстеження підприємства щодо поводження з Послуги у сфері поводження зі 
66.5

Послуги інженерні у сфері поводження з 
відходами

Обстеження підприємства щодо поводження з 
відходами

71.12.15 90500000-2
Послуги у сфері поводження зі 
сміттям та відходами

власні 
кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66.6 Послуги бухгалтерського обліку Послуги з інвентаризації відходів 69.20.2 90500000-2
Послуги у сфері поводження зі 
сміттям та відходами

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

66.7

Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері землезнавства та суміжних 
досліджень навколишнього середовища

Розробка обгрунтовуючих матеріалів з охорони 
навколишнього середовища

72.19.15 90700000-4 Послуги у сфері охорони довкілля власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

66.8 Послуги бухгалтерського обліку Послуги з інвентаризації зелених насаджень 69.20.2 77310000-6
Послуги з озеленення територій та 
утримання зелених насаджень

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

67 Вивіз та утилізація відходів ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

67.1

Послуги підприємств щодо перевезення 
небезпечних відходів

Утилізація люмінесцентних ламп 38.12.3 90521300-8 Утилізація радіоактивних відходів власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

67.2
Послуги підприємств щодо перевезення 
небезпечних відходів

Передача промислових (небезпечних ) відходів
38.12.3 90521400-9

Транспортування радіоактивних 
відходів

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

67.3
Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів Вивіз побутових відходів 38.11.6 90513100-7

Послуги з утилізації побутових 
відходів

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

67.4
Розміщування інших небезпечних 
відходів

Розміщення твердих будівельних та 
промислових відходів IV класу небезпеки

38.22.29 90531000-8
Послуги з управління полігонами 
твердих побутових відходів

власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

68
Послуги консультаційні щодо охорони 
довкілля

Надання консультацій з розроблення 
природоохоронної програми підприємства

74.90.13-00.00 90713000-8
Консультаційні послуги з питань 
охорони довкілля

власні 
кошти 3 000,00 Три тисячi гривень 00 

копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

69 Діагностика транспортних засобів: ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

69.1
Послуги щодо технічного інспектування 
дорожньо-транспортних засобів Діагностика автомобілів 71.20.14 50112200-5

Послуги з технічного обслуговування 
автомобілів

власні 
кошти 45 000,00 Сорок п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

69.2
Послуги щодо технічного інспектування 
дорожньо-транспортних засобів Діагностика автокранів, та тракторної техніки 71.20.14 50513000-4

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування кранів

власні 
кошти 179 000,00 Сто сiмдесят дев`ять 

тисяч гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI



70
Технічне обслуговування та 
ремонтування інших автотранспортних 
засобів

Ремонт автокранів та АГП-22 45.20.2 50116000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування окремих частин 
транспортних засобів

власні 
кошти 300 000,00 Триста тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

71
Технічне обслуговування та 
ремонтування інших автотранспортних 
засобів

Ремонт агрегатів ЕО-4321В 45.20.2 50116000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування окремих частин 
транспортних засобів

власні 
кошти 350 000,00 Триста п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

72

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 

Технічне обслугов. та ремонт легкових 
автомобілів 

45.20.1 63712000-3
Послуги з обслуговування 
автомобільного транспорту

власні 
кошти 220 000,00 Двiстi двадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VIмаловантажних автотранспортних 
засобів

автомобілів автомобільного транспорту кошти гривень 00 копiйок січень 2016р. 4851-VI

73
Технічне обслуговування та 
ремонтування інших автотранспортних 
засобів

Техн.осмотр спец. та техніки 45.20.2 50112000-3
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування автомобілів

власні 
кошти 39 000,00 Тридцять дев`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

74
Послуги щодо технічного інспектування 
дорожньо-транспортних засобів Постановка і зняття в ДАІ 71.20.14 71311200-3

Консультаційні послуги у сфері 
транспортних систем

власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

75 Послуги зі страхування ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

75.1
Послуги щодо страхування Страхування цивільної-правової 

відповідальності власників наземних 65.12.2 66516100-1
Послуги зі страхування цивільної 
відповідальності власників власні 55 000,00 П`ятдесят п`ять тисяч 

─
грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 75.1

Послуги щодо страхування 
автотранспорту відповідальності власників наземних 

транспортних засобів 
65.12.2 66516100-1 відповідальності власників 

автомобільного транспорту

власні 
кошти 55 000,00 П`ятдесят п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

75.2
Послуги щодо страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров'я Страхування водіїв 65.12.1 66512000-2

Послуги зі страхування від нещасних 
випадків і страхування здоров’я

власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

76
Послуги щодо забезпечення людськими 
ресурсами, інші

Перевірка і погодження нормативної 
чисельності промислово-виробничого 
персоналу

78.30.1 79620000-6
Послуги із забезпечення персоналом, 
у тому числі тимчасовим

власні 
кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77 Послуги охорони ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

77.1 Послуги міліції/поліції Послуги охорони РК-5 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.2 Послуги міліції/поліції Послуги охорони РК-2 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.3 Послуги міліції/поліції Послуги охорони РК-3 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.4 Послуги міліції/поліції Послуги охорони насосноїї Півд. р-ну 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та власні 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

─
грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 77.4 Послуги міліції/поліції Послуги охорони насосноїї Півд. р-ну 84.24.11 79713000-5

Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.5 Послуги міліції/поліції Послуги охорони РК-6 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.6 Послуги міліції/поліції Послуги охорони РК-4 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.7 Послуги міліції/поліції Послуги охорони СВНВ 84.24.11 79713000-5
Послуги з охорони об’єктів та 
особистої охорони

власні 
кошти 24 000,00 Двадцять чотири тисячi 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

77.8
Послуги щодо охорони громадського 
порядку та громадської безпеки, інші Послуги фізичної охорони об'єктів 84.24.19 75242000-4

Послуги з охорони правопорядку та 
громадського порядку

власні 
кошти 836 250,00

Вiсiмсот тридцять шiсть 
тисяч двiстi п`ятдесят 

гривень 00 копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

78 Ремонт балонів ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

78.1 кисневих 33.11.12 50514000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування металевих 
контейнерів

власні 
кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI



78.2 ацетиленових 33.11.12 50514000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування металевих 
контейнерів

власні 
кошти 15 000,00 П`ятнадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

78.3 пропанових 33.11.12 50514000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування металевих 
контейнерів

власні 
кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

79 Залізничні  послуги ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

79.1
Послуги щодо перевезення вантажів 
дорожніми транспортними засобами, Послуги по поточному утриманню під'їзної  

49.41.19 50225000-8
Послуги з технічного обслуговування власні 99 000,00 Дев`яносто дев`ять тисяч 

─
грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

Ремонтування та технічне 
обслуговування металевих цистерн, 
резервуарів і вмістищ

79.1 дорожніми транспортними засобами, 
інші

Послуги по поточному утриманню під'їзної  
колії

49.41.19 50225000-8
Послуги з технічного обслуговування 
залізничних колій

власні 
кошти 99 000,00 Дев`яносто дев`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

79.2
Послуги щодо перевезення вантажів 
дорожніми транспортними засобами, 
інші

Подача, розставлення на місця навантаження, 
вивантаженняі забирання вагонів з під'їзної 
колії

49.41.19 60200000-0 Послуги із залізничних перевезень власні 
кошти 99 000,00 Дев`яносто дев`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

80 Послуги щодо друкування, інші Послуги з друкування (оголошень,повідомлень 
та інше)

18.12.1 79800000-2 Друкарські та супутні послуги власні 
кошти 20 000,00 Двадцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

81
Ремонтування та технічне ослуговування Технічне обстеження димових труб 33.11.11 71630000-3

Послуги з технічного огляду та власні 500 000,00 П`ятсот тисяч гривень 00 
─

грудень 2015- 3 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 81
Ремонтування та технічне ослуговування 
металевих конструкцій Технічне обстеження димових труб 33.11.11 71630000-3

Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

власні 
кошти 500 000,00 П`ятсот тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. 3 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

82
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування

Послуги з ремонту та технічного 
обслуговування газобалоннного обладнання

71.20.1 50531200-8
Послуги з технічного обслуговування 
газових приладів

власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

83
Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні Членство в ОЕП "Гріфре" 74.90.1 98130000-3

Послуги різних членських 
організацій

власні 
кошти 222 000,00

Двiстi двадцять двi 
тисячi гривень 00 

копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Послуги щодо обробляння даних, 

84

Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші 
послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною 
інфраструктурою

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою 

63.11.1 72310000-1 Послуги з обробки даних власні 
кошти 6 000 000,00 Шiсть мiльйонiв гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

85
Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нежитлової 
нерухомості

Послуги БТІ по інвентаризації будівель 68.20.12 79991000-7 Послуги з інвентаризації власні 
кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 70 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

86
Послуги щодо грошового посередництва, 
інші, н. в. і. у. Банківські послуги 64.19.3 66110000-4 Банківські послуги власні 

кошти 990 000,00 Дев`ятсот дев`яносто 
тисяч гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VI

87
Ремонтування побутової електронної 
техніки Ремонт та обслуговування побутової техніки 33.12.12-20.00 98514000-9 Побутові послуги власні 

кошти 50 000,00 П`ятдесят тисяч гривень 
00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

88
Ремонтування та тех. Обслуговування 
кранів та клапанів ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

88.1
Ремонтування та тех. обслуговування Ремонт мостового крану РК-1 33.12.12-20.00 50513000-4

Послуги з ремонту і технічного власні 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 
─

грудень 2015- ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 88.1
Ремонтування та тех. обслуговування 
кранів та клапанів Ремонт мостового крану РК-1 33.12.12-20.00 50513000-4

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування кранів

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

88.2
Проведення опосвідчення вантажопідйомних 
механізмів

33.12.15 50531400-0
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування підіймальних кранів

власні 
кошти 120 000,00 Сто двадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

88.3 Ремонт вантажопідйомних мезанізмів 33.12.15 50116000-1
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування окремих частин 
транспортних засобів

власні 
кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Ремонтування та технічне 
обслуговування підіймального та 
вантажного устаткування



89
Послуги з оренди вантажних автомобілів 
з водієм

Послуги щодо оренди спецтехніки (автокранів, 
екскаваторів)

49.41.2 60182000-7
Прокат промислових транспортних 
засобів із водієм

власні 
кошти 500 000,00 П`ятсот тисяч гривень 00 

копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

90
Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері інших природничих наук

Науково-дослідні роботи (технічна експертиза 
загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР 
ДП "Криворізька теплоцентраль"на 2016 в 
ОРГРЕСі)

72.19.1 71350000-6
Науково-технічні послуги в галузі 
інженерії

власні 
кошти 25 000,00 Двадцять п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

91
Послуги консультаційні щодо 
стратегічного керування

Послуги консультаційні щодо стратегічного 
керування

70.22.11 79993100-2
Послуги з адміністративно-
господарського управління

власні 
кошти 400 000,00 Чотириста тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

92 Роботи покрівельні Поточний ремонт покрівель будівель 43.91.1 45260000-7
Покрівельні роботи та інші 
спеціалізовані будівельні роботи

власні 
кошти 990 000,00 Дев`ятсот дев`яносто 

тисяч гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 5400 м² п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

93
Роботи будівельні, опоряджувальні, 
облицювальні та  оздоблювальні інші Поточний ремонт міжпанельних  швів будівель 43.39.1 45451200-5 Оббивальні / обшивальні роботи власні 

кошти 100 000,00 Сто тисяч гривень 00 
копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. 3700 м/п п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

Експертиза загальновиробничих питомих норм 
витрат палива, електричної, теплової енергії                   

94
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

витрат палива, електричної, теплової енергії                   
ДП "Криворізька теплоцентраль" на 
прогнозований 2016 р. в 
Держенергоефективності

71.20.19 71244000-0
Розрахунок витрат, моніторинг 
витрат

власні 
кошти 1 500,00 Одна тисяча п`ятсот 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

95.1 Постачання пари та гарячої води Послуги теплопостачання 35.30.1 65100000-4
Послуги з розподілу води та супутні 
послуги

власні 
кошти 601 000,00 Шiстсот одна тисяча 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

95.2
Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані

Послуги з розподілу природного газу 
(транспортування природного газу)

06.20.1 60300000-1
Послуги з транспортування 
трубопроводами

власні 
кошти 35 000 000,00

Тридцять п`ять 
мiльйонiв гривень 00 

копiйок
─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VІ

96 Послуги інженерні щодо інших проектів Послуги з проведення експертизи  кошторисної 
частини проектів

71.12.19 71319000-7 Експертні послуги власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

97
Послуги щодо оренди й експлуатування 
власної чи взятої у лізинг нерухомості Оренда приміщень та житла 68.20.1 70210000-6

Послуги з надання в оренду чи 
лізингу житлової нерухомості

власні 
кошти 150 000,00 Сто п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

98
Послуги адміністративні 
конторські/офісні комбіновані

Послуги посередників для отримання дозволу 
на оформлення права постійного користування 
земельними ділянками на яких розташовані 
ТРП

82.11.1 79131000-1 Послуги з оформлення документів власні 
кошти 30 000,00 Тридцять тисяч гривень 

00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. 72 шт. п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

ТРП

99 Послуги інженерні консультаційні Послуги з розрахунку економічних еквівалентів 
реактивної потужності

71.12.11 71244000-0
Розрахунок витрат, моніторинг 
витрат

власні 
кошти 0,00 Ноль гривень 00 копiйок ─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

100
Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування, інші

Технічна перевірка вузлів обліку електричної 
енергії, відключення електроустановки, 
підключення електроустановки до електрочної 
мережі

71.20.19 71356100-9 Послуги з технічного контролю власні 
кошти 25 000,00 Двадцять п`ять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VI

101 Скління Заміна вікон РК-4,1,2  Північ.р-н., Півден. р-н. 43.34.2 45421130-4 Встановлення дверей і вікон власні 
кошти 80 000,00 Вiсiмдесят тисяч гривень 

00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. 460 м² п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ

102
Послуги щодо письмового та усного 
перекладів Послуги з перекладу інформації 74.30.1 79530000-8 Послуги з письмового перекладу власні 

кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 
копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VІ102

Послуги щодо письмового та усного 
перекладів Послуги з перекладу інформації 74.30.1 79530000-8 Послуги з письмового перекладу власні 

кошти 10 000,00 Десять тисяч гривень 00 
копiйок ─ грудень 2015-

січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 
4851-VІ

103 Послуги агенств нерухомості Послуги з оформлення права власності на 
об'єкти нерухомості

68.31.1 79130000-4
Юридичні послуги, пов’язані з 
оформленням і засвідченням 
документів

власні 
кошти 520 000,00 П`ятсот двадцять тисяч 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ

104 Послуги адміністративні щодо палива та 
енергетики

Послуги з енергетичного менеджменту 84.13.12 71314200-4
Послуги з енергетичного 
менеджменту

власні 
кошти 998 000,00

Дев`ятсот дев`яносто 
вiсiм тисяч гривень 00 

копiйок
─

грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ



105 Миття,полірування автомобілів і подібні 
послуги

Послуги з миття автотранспортних засобів 45.20.3 50112300-6
Послуги з миття автомобілів та 
подібні послуги

власні 
кошти 9 900,00 Дев`ять тисяч дев`ятсот 

гривень 00 копiйок ─
грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ

106
Послуги щодо обробляння фінансових 
операцій і послуги розрахункових палат

Послуги спрямовані на зменшення 
заборгованості боржників перед замовником

66.19.92 71631440-6 Послуги з контролю потоку/витрат власні 
кошти 250 000,00 Двiстi п`ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок ─ грудень 2015-
січень 2016р. ─ ─ п.6 част. 1 ст.4 ЗУ № 

4851-VІ

86 494 275,00Всього заплановано по послугам 86 494 275,00

41 085 000,00

127 579 275,00

Голова комітету з конкурсних торгів                     ____________________    В. М. Поштенко
                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)   

Всього заплановано по послугам

Всього заплановано по роботам

Всього заплановано 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів протокол від 05.02.2016 р. № 10

                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)   
                                                                                                 М. П. 

Секретар  комітету з конкурсних торгів           ____________________       В. П. Янчик
                                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)            


