
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2016 рік 

Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі» 
(повне найменування замовника) 

 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 36123019 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівля 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Продукти нафтопереробки рідкі:      

09132000-3 Бензин 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Бензин 95) 

 20000,0грн. (двадцять  

тисяч  гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09132000-3 Бензин 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Бензин А 92) 

 250000,0грн. (двісті 

п’ятдесят  тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09134200-3 Дизельне паливо 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Дизельне 

паливо) 

 240000,0 грн.(двісті сорок 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211100-2 Оливи моторні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні  (Мастила 

моторні ) 

 11000,0грн. (одинадцять 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



09211100-2 Оливи моторні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Мастило 

дизельне для КГУ) 

 448000,0грн. (чотириста 

сорок вісім тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211100-2 Оливи моторні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Мастило 

компресорне КС-19) 

 3200,0грн.( три тисячі  

двісті гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211100-2 Оливи моторні 

 19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Мастило 

трансформаторне Т-1500) 

 800,0грн. ( вісімсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211100-2 Оливи моторні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні  (Мастило 

приладне МВП) 

 410,0грн. (чотириста 

десять гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211100-2 Оливи моторні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (Змазка Літол 24) 

 1000,0грн. (одна тисяча 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09132000-3 Бензин 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні  (Бензин Б-70 

(«калоша»)) 

 900,0грн. (дев'ятсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09222100-2 Уайт-спіріт 

20.30.2 Фарби, лаки, та подібні 

засоби для покриття, друкарські 

чорнила та суміші (Уайт-спіріт) 

 980,0грн. ( вісімсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



24961000-8 Рідини охолоджувальні 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні  (Рідина 

мастильно-охолоджувальна) 

 1125,0грн. (одна тисяча 

сто двадцять п'ять 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09211610-0 Рідини гідравлічні 

20.59.43 Рідини до гідравлічних 

гальм  

 5600,0грн. ( п'ять тисяч 

шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09122000-0 Пропан і бутан 

19.20.3  Газ нафтовий та інші 

газоподібні вуглеводні крім 

природного газу (Пропан-бутан) 

 37100,0грн. (тридцять сім 

тисяч сто гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24321115-9 Ацетилен 

19.20.3  Газ нафтовий та інші 

газоподібні вуглеводні крім 

природного газу (Ацетилен)             

 7000,0грн. (сім тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

                  Металопрокат      

44112120-5 Прокат профільний, 

профілі 

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без 

подальшого гарячого прокатування 

(Швелер) 

 1000,0грн. ( одна тисяча 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44110000-4 Матеріали 

конструкційні 

24.10.62 Бруски та прутки зі сталі, 

інші, без подальшого оброблення, 

гарячого прокатування , гарячого 

волочіння чи пресування, чи 

піддані крученню після 

прокатування  (Арматура 

Ø10,12,14,16,20) 

 23100,0грн. (двадцять три 

тисячі сто гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44112120-5 Прокат профільний, 

профілі 

 4400,0грн. (чотири тисячі 

чотириста гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без 

подальшого гарячого прокатування 

(Кутник 25х25÷75х75) 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44112120-5 Прокат профільний, 

профілі 

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без 

подальшого гарячого прокатування 

(Полоса) 

 1640,0грн. ( одна тисяча 

шістсот сорок гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14622000-7 Сталь 

24.10.62 Бруски та прутки зі сталі, 

інші, без подальшого оброблення, 

крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування, 

чи піддані крученню після 

прокатування (Круг Ø 6,5 ÷ Ø 110) 

 4600,0грн. ( чотири тисяч 

шістсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14622000-7 Сталь 

24.10.62 Бруски та прутки зі 

сталі,інші, без подальшого 

оброблення, крім  кування, 

гарячого прокатування, гарячого 

волочіння чи пресування, чи підані 

крученню після прокатування     

(Шестигранник S 22 ÷ S 32) 

 2000,0грн. (дві тисячі 

гривень)  

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44112120-5 Прокат профільний, 

профілі  

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без 

подальшого гарячого прокатування 

(Двутавр ) 

 12650,0грн. (дванадцять 

тисяч шістсот п'ятдесят 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14622000-7 Сталь 

24.10.5  Прокат плаский із сталі, 

плакований, з гальванічним або 

іншим покривом і прокат плаский 

зі швидкорізальної сталі та 

кремнієвої електротехнічної сталі 

(Лист оцинкований) 

 3400,0грн. (три тисячі 

чотириста гривень)  

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



14622000-7 Сталь 

24.10.4  Прокат плаский зі сталі, 

без подальшого обробляння, крім 

холодного прокатування 

завширшки не менше ніж 600мм 

(Сталь лист б 0,5 мм ÷ б 25) 

 14700,0грн. 

(чотирнадцять тисяч 

сімсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Технічні матеріали      

19510000-4 Вироби гумові 

22.19.1 Гума регенерована в 

первинних формах або як 

пластини, листи чи стрічки 

(Техпластина  б 3 ÷ б 10) 

 13400,0грн.(тринадцять 

тисяч чотириста гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24910000-6 Клеї 

20.52.1 Клеї  

 940,0 грн. (дев'ятсот 

сорок гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

19410000-3 Волокно текстильне 

натуральне 

13.10.2 Волокна текстильні 

натуральні , підготовлені до 

прядіння (Льон – волокно) 

 720,0 грн.(сімсот 

двадцять гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14800000-9 Продукція мінеральна 

неметалева різна 

20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (Пароніт  б 1 ÷ б 4) 

 15750,0 грн. (п'ятнадцять 

тисяч сімсот п'ятдесят  

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14800000-9 Продукція мінеральна 

неметалева різна 

23.99.1 Вироби мінеральні 

неметалеві, інші,н.в.і.у  

(Азбокартон б 5) 

 2800,0 грн.( дві тисячі 

вісімсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14800000-9 Продукція мінеральна 

неметалева різна 

23.99.1 Вироби мінеральні 

неметалеві, інші,н.в.і.у 

(Сальникова набивка Ø 8 ÷ Ø 18) 

 5580,0 грн.(п'ять тисяч 

п'ятсот вісімдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



31600000-2 Устаткування та 

апаратура електрична 

22.21.2 Труби, трубки, шланги та 

вироби до них пластмасові (Труба 

гофрована) 

 2650,0грн. (дві тисячі 

шістсот п'ятдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31651000-4 Стрічка 

електроізоляційна 

22.29.2 Вироби пластмасові  

інші.н.в.і.у (Ізоляційна стрічка, 

плівка) 

 10100,0грн. (десять тисяч 

сто гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Лако-фарбувальні матеріали      

44800000-8 Фарби, лаки, 

друкарська фарба та мастики 

20.30.2  Фарби та лаки , інші, та 

пов'зані з ними продукція, 

барвники художні та друкарські 

чорнила (Емаль ) 

 22780,0 грн. (двадцять дві 

тисячі сімсот вісімдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44832000-1 Розчинники 

20.30.2  Фарби та лаки , інші, та 

пов'зані з ними продукція, 

барвники художні та друкарські 

чорнила (Розчинники) 

 1585,0грн.(одна тисяча 

п'ятсот вісімдесят п'ять 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44800000-8 Фарби, лаки, 

друкарська фарба та мастики 

20.30.2  Фарби та лаки , інші, та 

пов'зані з ними продукція, 

барвники художні та друкарські 

чорнила (Грунтівка) 

 3500,0 грн.(три тисячі 

п'ятсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Хімікати      

24311000-7 Елементи хімічні, 

неорганічні кислоти і сполуки 

20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (Сода кальцинована) 

 5000,0 грн. ( п'ять тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24311000-7 Елементи хімічні, 

неорганічні кислоти і сполуки 

 2600,0 грн.( дві тисячі 

шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (Тринатрійфосфат) 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14400000-5 Сіль та чистий хлорид 

натрію 

08.93.1Сіль і чистий хлорид 

натрію: вода морська та сольові 

розчини (Сіль технічна) 

 96000,0 грн.(дев'яносто 

шість тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24311000-7 Елементи хімічні, 

неорганічні кислоти і сполуки 

20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (Катіоніт) 

 42000,0 грн.( сорок дві 

тисячі гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24311000-7 Елементи хімічні, 

неорганічні кислоти і сполуки 

20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (Інші хімікати) 

 3000,0 грн.(три тисячі 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

39830000-9 Засоби для чищення 

20.41.3  Мило, засоби мийні та 

засоби для очищення  

 14000,0грн.(чотирнадцять 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14600000-7 Руди і сплави металеві 

24.43.1 Свинець, цинк і олово 

необроблені (Припій) 

 700,0 грн.(сімсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44442000-2 Вальниці (підшипники) 

роликові 

28.15.1Вальниці/підшипники 

кулькові чи роликові         

(Підшипники) 

 8550,0 грн. (вісім тисяч 

п'ятсот п'ятдесят гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Запірна арматура      

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

 111130,0 грн. (сто 

одинадцять тисяч сто 

тридцять гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Засувка Ø 50 ÷ Ø 300) 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1 Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів  

 8250,0  грн.(вісім тисяч 

двісті п'ятдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1Крани,вентилі,клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Вентиль муфт чав. Ø 15 

÷ Ø 32) 

 7385,0 грн.(сім тисяч 

вісімдесят п'ять гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1Крани,вентилі,клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Кран манометрич.) 

 1780,0  грн.(одна тисяча 

сімсот вісімдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1Крани,вентилі,клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Кран кульовий Ø 15 ÷ Ø 

50) 

 25450,0 грн. (двадцять 

п'ять тисяч чотирста 

п'ятдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

28.14.1Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів           (Розповіпрювач 

автоматичний) 

 5000,0 грн. (п'ять тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42131000-6 Крани, заглушки та 

клапани 

 1300,0грн. (одна тисяча 

триста гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 



28.14.1 Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Клапан зворотній)           

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Дріт      

44333000-3 Дріт 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та 

пружини (Дріт зварюв.) 

 2270,0 грн. (дві тисячі 

двісті сімдесят гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44333000-3 Дріт 

25.93.1 Вироби з дроту , ланцюги 

та пружини (Дріт для пломб) 

 965,0 грн. (дев'ятсот 

шістдесят п'ять гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44333000-3 Дріт 

24.34.1 Дріт холодно волочильний 

(Дріт оцинкований) 

 6950,0 грн.(шість тисяч 

дев'ятсот п'ятдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44500000-5 Інструменти, замки, 

ключі, шарніри, затискачі, 

ланцюги, пружини 

25.94.1 Вироби кріпильні та 

гвинтонарізні (Болти, гайки, 

шайби, шурупи та інше) 

 33200,0 грн.(тридцять три 

тисячі двісті гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44310000-6 Вироби з дроту 

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та 

пружини (Електроди) 

 34765,0 грн.                 

(тридцять чотири тисячі 

сімсот шістдесят п'ять 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Гумові вироби      

19510000-4 Вироби гумові 

22.19.3 Труби, трубки та штанги з 

вулканізованої гуми (крім 

виготовлених з твердої гуми 

(Рукав вис. тиску) 

 3300,0 грн. (три тисячі 

триста гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



19510000-4 Вироби гумові 

22.19.3 Труби, трубки та штанги з 

вулканізованої гуми (крім 

виготовлених з твердої гуми 

(Рукав напорний Ø 15) 

 600,0 грн.(шістсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24111900-4 Кисень 

20.11.1  Гази промислові (Кисень 

технічний) 

 18750,0 грн.                 

(вісімнадцять тисяч 

сімсот п'ятдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

24100000-5 Гази 

20.11.1  Гази промислові 

(Вуглекислота) 

 750,0 грн. (сімсот 

п'ятдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42110000-3 Турбіни і двигуни 

28.11.4   Частини двигунів 

(Комплектуючі до КГУ) 

 100000,0 грн. (сто  тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

Електротехнічні вироби:      

31730000-2 Устаткування 

електротехнічне  

27.12.3 Пульти, панелі та інші 

основи (Пуско-регулююча 

апаратура) 

 7000,0 грн. (сім тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31320000-5 Кабелі для 

розподіляння електричної енергії 

27.32.1 Проводи та кабелі 

електронні й електричні , інші 

(Кабельна продукція, проводи) 

 26540,0 грн.(двадцять 

шість тисяч  п’ятсот 

сорок гривень) 

 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31500000-1 Устаткування 

освітлювальне та електричні лампи 

27.40.1 Лампи розжарювання та 

газорозрядні  електричні лампи 

дугові 

27.40.2 Лампи та світильники 

 8550,0 грн. ( вісім тисяч 

п’ятсот п’ятдесят 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



27.40.3 Лампи та світильники, інші  

(Електролампи, освітлювальна 

арматура) 

42122000-0 Помпи 

28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі 

рідині (Насоси) 

 82000,0грн. (вісімдесят 

дві тисячі гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31170000-8 Трансформатори 

27.11.4  Траснформатори 

електричні 

 5700,0грн. (п’ять тисяч 

сімсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31110000-0 Електродвигуни 

27.11.1 Двигуни потужністю не 

більше ніж 37,5Вт, двигуни 

постійного струму, 

інші,генератори постійного струму 

27.11.2 Двигуни універсальні 

постійного чи змінного струму 

потужністю більше ніж 37,5 Вт , 

двигуни змінного струму інші; 

генератори змінного струму  

(Електродвигуни) 

 36000,0 грн. ( тридцять 

шість тисяч гривень) 

  

 

 

 

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31711000-3 Приладдя електронне 

26.11.1 Лампи та трубки 

термоелектронні, з холодним 

катодом або фотокатодні, зокрема 

електронно- променеві трубки 

26.11.2 Діоди та транзистори 

(Радіодеталі) 

 760,0 грн. (сімсот 

шістдесят гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31430000-9 Акумулятори 

електричні 

27.20.2 Акумулятори електричні та 

частини до них (Акумулятори) 

 18600,0 грн. 

(вісімнадцять тисяч  

шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31440000-2 Батареї 

27.20.1 Елементи первинні, 

первинні батереї та частини до них 

(Елементи живлення) 

 1700,0 грн.(одна тисяча 

сімсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31224100-3 Штепселі і розетки 

27.33.13  Вилки штепсельні, 

розетки та інша апаратура для 

комунікації чи захисту 

електричних кіл. н.в.і.у (Розетки, 

вимикачі) 

 1060,0 грн. (одна тисяча 

шістдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31730000-2 Устаткування 

електротехнічне 

27.90.1 Устаткування електричне, 

інше, та його частини 

(Електротехнічні засоби) 

 3200,0 грн.(три тисячі 

двісті гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31730000-2 Устаткування 

електротехнічне 

27.12.3 Пульти, панелі та інші 

основи (Електротехнічне 

обладнання обліку і компенсації 

реактивної електроенергії) 

 8000,0 (вісім тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

31700000-3 Приладдя електронне, 

електротехнічне, електромеханічне 

26.51.6 Інструменти та прилади 

вимірювальні, контрольні та 

випробувальні, інші (Засоби 

вимірювальної техніки і 

автоматики) 

 32000,0грн. (тридцять дві 

тисячі гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

34300000-0 Частини та приладдя 

до транспортних засобів і їхніх 

двигунів 

30.99.1 Засоби та устаткування 

транспорті, інші, н.в.і.у. (Запасні 

 37300,0 грн.( тридцять 

сім тисяч триста гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



частини і комплектуючі вироби 

до автотракторної техніки) 

34350000-5 Шини для 

вантажних/легкових автомобілів 

22.11.1 Шини та камери гумові 

нові (Автотранспортні шини) 

 12600,0 грн. (дванадцять 

тисяч шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

03413000-8 Деревина паливна 

16.10.1 Деревина, розпилена чи 

розколота вздовж, розділена на 

шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6мм; шпали дерев'яні 

до залізничних колій або 

трамвайних колій, не просочені 

(Дошка і вироби з дошки, дрова) 

 220000,0 грн. (сто 

двадцять тисяч  гривень) 

  

 

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44110000-4 Матеріали 

конструкційні 

25.11.2 Вироби конструкційні 

металеві та їхні частини (Металеві 

вироби) 

 17900,0 грн. (сімнадцять 

тисяч дев’ятсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44170000-2 Плити, листи, стрічки 

та фольга пов’язані із матеріалами 

будівельними 

23.99.1  Вироби мінеральні 

неметалеві , інші, н.в.і.у. 

(Ізоляційні будівельні матеріали) 

 33000,0 грн. (тридцять 

три тисячі  гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14212430-3 Щебінь кам’яний 

08.12.1   Гравій та пісок (Щебінь) 

 22260,0 грн.( двадцять дві 

тисячі двісті шістдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44111800-9 Розчини цементні 

(будівництво) 

23.64.1 Розчини будівельний   

(Товарний розчин М-50) 

 18000,0 грн. 

(вісімнадцять тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



44113620-7 Асфальт 

08.99.1   Бітум і асфальт природні; 

асфальти ти та асфальтові породи 

(Асфальтобетон) 

 28000,0 грн.( двадцять 

вісім тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14800000-9 Продукція мінеральна, 

неметалева різна 

23.20.1 Вироби вогнетривкі  

(Асбест) 

 9520,0 грн. ( дев'ять тисяч 

п’ятсот двадцять 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44111200-3 Цемент 

23.51.1 Цемент (Цемент М-500) 

 6500,0 грн( шість тисяч 

п'ятсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

441111100-2 Цегла 

23.32.1  Цегла, черепиця та 

будівельні вироби з випаленої 

глини (Цегла будівельна) 

 12450,0 грн. (дванадцять 

тисяч чотириста п'ятдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

441111100-2 Цегла 

23.20.1 Вироби вогнетривкі (Цегла 

вогнетривка) 

 19750,0 грн. 

(дев’ятнадцять тисяч 

сімсот п'ятдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14221000-6 Глина 

08.12.2 Глина та каолін (Глина 

вогнетривка) 

 6000,0 грн.(шість тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

14211000-3 Пісок 

08.12.1 Гравій та пісок (Пісок) 

 38000,0 грн.( тридцять 

вісім тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44114100-3 Бетон товарний 

23.63.1  Бетон товарний (Бетон М-

200) 

 29500,0грн. (двадцять 

дев'ять тисяч п’ятсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



 

 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44114200-4 Вироби бетонні 

23.69.1  Вироби з бетону, гіпсу або 

цементу, інші (Залізобетонні 

вироби) 

 27600,0 грн.(двадцять сім 

тисяч шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44112500-3 Покрівельні матеріали 

23.99.1 Вироби мінеральні 

неметалеві, інші, н.в.і.у. 

(Покрівельні матеріали) 

 12500,0 грн.                  

(дванадцять тисяч тисяч 

п'ятсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

44511000-5 Інструменти ручні 

25.73.3  Інструменти ручні, інші 

(Інструмент (слюсарний, 

різальний, образивний)) 

 8570,0 грн.(вісім  тисяч 

п’ятсот сімдесят гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

39224000-8 Мітли та щітки й інші 

вироби різних типів 

32.91.1 Мітли та щітки 

(Господарчі товари) 

 

 1450,0 грн.(одна тисяча 

чотириста п’ятдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

18130000-9 Одяг робочий 

спеціальний 

14.12.1 Одяг робочий чоловічий 

14.12.2 Одяг робочий жіночий 

18830000-6 Взуття захисне 

15.20.3 Взуття захисне та іншої 

призначеності, н.в.і.у. 

(Спецвзуття, спецодяг) 

 100000,0 грн. (сто тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

18143000-3 Захисне спорядження 

32.99.5 Вироби, інші, н.в.і.у. 

(Засоби індивідуального захисту) 

 6000,0 грн.( шість тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



35111300-8 Вогнегасники 

28.29.2 Устаткування для миття, 

наповнення, пакування та 

обгортання пляшок або іншої тари; 

вогнегасники, пульверизатори, 

машини пароструминні, прокладки  

(Засоби пожежогасіння – 

вогнегасники) 

 6300,0 грн. (шість тисяч 

триста гривень) 

  

 

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

30192700-8 Товари канцелярські 

22.29.2  Вироби пластмасові, 

інші,н.в.і.у. (Канцелярські 

товари) 

 5210,0 грн.(п’ять тисяч 

двісті десять гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

22400000-4 Марки, чекові бланки, 

банкноти, акредитиви, комерційні 

рекламні матеріали, каталоги 

17.23.1 Вироби канцелярські, 

паперові (Бланки) 

 73000,0 грн.( сімдесят 

три тисячі гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

30199000-0 Приладдя канцелярське 

паперове та інші вироби 

17.12.76 Папір копіювальний 

самокопіювальний папір та інший 

папір для виготовлення копій та 

відбитків, у рулонах або в аркушах 

(Папір) 

 19700,0 (дев’ятнадцять 

тисяч сімсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

33600000-6 Продукція 

фармацевтична 

21.20.1 Ліки 

33140000-3 Матеріали витратні 

медичні 

21.20.2  Препарати фармацевтичні, 

інші  

 3800,0 грн.( три тисячі 

вісімсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



30200000-1 Устаткування та 

приладдя комп’ютерне 

26.20.1 Машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них 

26.20.4 Частини та приладдя до 

обчислювальних машин 

(Матеріали оргтехніки) 

 42000,0 грн. (сорок дві 

тисячі гривень) 

 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

38550000-5 Лічильники 

26.51.6 Лічильники обліку води, 

газу, теплової енергії  

 467580,0 грн.               

(чотириста шістдесят сім 

тисяч п’ятсот вісімдесят 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

42160000-8 Установки котельні 

28.14.1 Крани, вентелі, клапани та 

подібні вироби  до труб ,котлів , 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів (Комплектуючі до 

котельного обладнання) 

 14000,0 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

35121500-3 Пломби 

26.51.6 Лічильники обліку води, 

газу, теплової енергії (Тавра 

пломбувальні) 

 700,0 грн.(сімсот 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

19200000-8 Тканини текстильні та 

подібні тканини 

13.20.1 Тканини (крім спеціальних 

полотен) з натуральних волокон, 

крім бавовняних (Мішковина) 

 3000,0 грн.( три тисячі 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

71356000-8 Послуги технічні 

74.90.1 Послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги 

та консультаційні (Повірка ЗВТ і 

КВПіА) 

 85800,0 грн.(вісімдесят 

п’ять тисяч вісімсот 

гривень ) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

50110000-9 Послуги з 

ремонтування, технічного 

обслуговування транспортних 

засобів і супутнього устаткування 

 27000,0 грн.(двадцять сім 

тисяч гривень ) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



43.99.9  Роботи будівельні 

спеціалізовані, н.в.і.у. (Ремонт і 

техобслуговування ТЗ) 

72400000-4 Інтернет-послуги 

62.09.2  Послуги у сфері 

інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної техніки , 

інші, н.в.і.у.(Послуги Інтернету) 

 7500,00грн.(сім тисяч 

п'ятсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

22200000-2 Газети, щоденні та 

періодичні видання і журнали 

58.14.1 Журнали і періодичні 

видання друковані (Підписка ЗМІ) 

 16000,0грн. (шістнадцять 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

92400000-7 Послуги 

інформаційних агентств 

63.99.1  Послуги інформаційних 

агентств (Розміщення публікацій) 

 3600,0грн. (три тисячі 

шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

73300000-5 Проектування і 

виконання досліджування і 

розробляння 

71.12.1 Послуги інженерні 

(Виготовлення технічної 

документації) 

 250000,0грн.(двісті 

п’ятдесят тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

79100000-5 Послуги юридичні 

69.10.1 Послуги юридичні (Судові 

витрати) 

 27000,0 грн.(двадцять сім 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

73210000-7 Послуги 

консультативні у сфері досліджень 

71.20.1 Послуги щодо технічного 

випробування і аналізування 

(Виміри електротехнічних 

параметрів) 

 12000,0грн. (дванадцять 

тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

64216210-8 Послуги інформаційні 

за додаткову плату 

 1750,0грн. (одна тисяча 

сімсот п’ятдесят гривень) 

  

 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



63.99.1  Послуги інформаційних 

агентств (Отримання довідок) 

січень діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

50532000-3 Послуги з 

ремонтування і технічного 

обслуговування електричних 

машин і подібного устаткування 

33.14.1 Ремонтування та технічне 

обслуговування  іншого 

електричного устаткування 

(ремонт КГУ) 

 250000,0грн. (двісті 

п’ятдесят тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

45259300-0 Роботи з ремонтування 

і технічного обслуговування 

опалювальних установок 

33.19.1 Ремонтування іншого 

устаткування (Реконструкція 

котельного обладнання) 

 735000,0грн (сімсот 

тридцять п’ять тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

90700000-4 Послуги з охорони 

довкілля 

39.00.2  Послуги щодо 

рекультивування та спеціалізованої 

боротьби із забрудненням, інші 

(Екологія) 

 60000,0 грн                   

(шістдесят тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

452333222-1 Роботи з брукування 

та асфальтування 

08.99.1 Бітум і асфальт природні; 

асфальти ти та асфальтові породи 

(Асфальтування) 

 33600,0грн (тридцять три 

тисячі шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

98112000-1 Послуги професійних 

організацій 

74.90.2 Послуги професійні , 

технічні та комерційні , інші, 

н.в.і.у. (Інформаційно-

консультативні послуги) 

 134120,0грн (сто 

тридцять чотири тисячі 

сто двадцять гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

70220000-9 Послуги з оренди чи 

лізингу нежитлової нерухомості 

64.99.1  Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного 

 30000,0грн.(тридцять 

тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



забезпечення, інші, н.в.і.у. 

(Орендна плата ОЗ) 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

50112000-5 Послуги з 

ремонтування і технічного 

обслуговування автомобілів 

45.20.1  Технічне обслуговування 

та ремонтування автомобілів і мало 

вантажних автотранспортних 

засобів (Вулканізація шин) 

 980,0 грн (дев'ятсот 

вісімдесят гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

80531000-5 Послуги з виробничого 

і технічного навчання 

85.59.1   Послуги освітянські, інші, 

н.в.і.у. (Навчання працівників) 

 18000,0 грн                  

(вісімнадцять тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

72318000-7 Послуги з передавання 

давних 

61.10.1  Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень 

 

 19600,0 грн 

(дев’ятнадцять тисяч 

шістсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

64212000-5 Послуги мобільного 

телефонного зв’язку 

61.20.1 Послуги мобільного зв'язку 

й послуги приватних мереж для 

систем безпровідного зв'язку 

(Послуги зв’язку) 

 9250,0грн. (дев’ять тисяч 

двісті п’ятдесят гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

60161000-4 Послуги з перевезення 

посилок 

49.41.1  Перевезення вантажів 

дорожніми транспортними 

засобами (Транспортні послуги) 

 22000,0 грн.(двадцять дві 

тисячі гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

79419000-4 Послуги 

консультативні оціночні 

64.99.1  Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного 

забезпечення, інші, н.в.і.у. (Оцінка 

майна) 

 17000,0 грн (сімнадцять 

тисяч гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 



50312000-5 Технічне 

обслуговування і ремонтування 

комп’ютерного устаткування 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів 

і периферійного устаткування 

(Обслуговування оргтехніки) 

 27200,0 грн.( двадцять 

сім тисяч двісті гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

34980000-0 Квитки проїзні  

49.31.2  Послуги міського та 

приміського пасажирського 

наземного транспорту, інші 

(Придбання проїзних квитків) 

 19440,0 грн.                        

(дев'ятнадцять тисяч 

чотириста сорок гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

72318000-7 Послуги з передавання 

даних 

61.10.1 Послуги щодо  передавання 

даних і повідомлень (Послуги 

електронних ключів) 

 300,0грн. (триста 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

98112000-1 Послуги професійних 

організацій 

64.99.1  Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного 

забезпечення, інші, н.в.і.у. 

(Членські внески) 

 14000,0 грн. 

(чотирнадцять тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

66511000-8 Послуги страхування 

життя 

65.12.1 Послуги щодо страхування  

від нещасних випадків і 

страхування здоров'я 

(Страхування водіїв) 

 1600,0 грн.( одна тисяча 

шістсот гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

6651000-8 Послуги страхування 

65.12.2 Послуги щодо страхування 

автотранспорту  (Страхування 

автомобілів) 

 4700,0 грн.(чотири тисячі 

сімсот гривень ) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

6651000-8 Послуги страхування 

65.12.4 Послуги щодо страхування 

майна від пожежі та інших 

небезпек 

 1200,0 грн. ( одна тисяча 

двісті гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

90512000-9 Послуги з 

транспортування відходів 

38.11.6 Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних відходів 

(Вивіз побутових відходів 

(сміття)) 

 4200,0 грн. ( чотири 

тисячі двісті гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

15511000-3 Молоко 

10.51.5 Продукти молочні, інші 

(Спецхарчування) 

 16000,0грн.(шістнадцять 

тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

85100000-0 Послуги у сфері 

охорони здоров’я 

86.90.1 Послуги у сфері охорони 

здоров'я, інші  (Медогляд 

працівників) 

 15000,0грн(п'ятнадцять 

тисяч гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

45259300-0 Роботи з ремонтування 

і технічного обслуговування 

опалювальних установок 

33.19.1 Ремонтування іншого 

устаткування (Ремонт елементів 

котельного обладнання) 

 40000,0 грн. (сорок тисяч 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

75251110-4 Послуги з 

противопожежного захисту 

84.25.1 Послуги пожежних служб 

(Роботи з пожежної безпеки) 

 4000,0 грн.( чотири 

тисячі гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

79700000-1 Послуги у сфері 

розслідувань і охорони 

82.99.1 Послуги комерційні 

допоміжні, інші, н.в.і.у. (Охорона 

об’єктів) 

 17000,0 грн.                   

(сімнадцять тисяч 

гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09123000-7 Газ природній 

06.20.1 Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані (Газ 

 90577600,0грн 

(дев'яносто мільйонів 

  

 

 

Пункт 2 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 



природний  для теплопостачання  

населенню) 
 

п'ятсот сімдесят сім тисяч 

шістсот гривень) 

січень діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09123000-7 Газ природній 

06.20.1 Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані (Газ 

природний  для теплопостачання  

бюджетним організаціям ) 

 57284600,0грн (п'ятдесят 

сім мільйонів двісті 

вісімдесят чотири тисячі 

шістсот гривень) 

  

 

січень 

Пункт 2 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09123000-7 Газ природній 

06.20.1 Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані (Газ 

природний  для теплопостачання  

іншим крім бюджетних 

організацій ) 

 13337300,0 грн 

(тринадцять  мільйонів 

триста тридцять сім 

тисяч триста гривень) 

  

 

січень 

Пункт 2 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09123000-7 Газ природній 

06.20.1 Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані (Газ 

природний  для теплопостачання   

релігійним  організаціям ) 

 23200,0 грн (двадцять три 

тисячі двісті гривень) 

  

 

січень 

Пункт 2 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09310000-5 Енергія електрична 

35.11.1 Електроенергія  

 1438647,0грн(один 

мільйон чотириста 

тридцять вісім тисяч 

шістсот сорок сім 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 2 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

09310000-5 Енергія електрична 

35.12.1Транспортування 

електроенергії 

 402978,0 грн.(чотириста 

дві тисячі дев’ятсот 

сімдесят вісім гривень) 

  

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

41110000-3 Вода питна 

36.00.11 Вода питна 
 3360,0грн.( три тисячі 

триста шістдесят 

гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської 

діяльності» №4851-VI від 

24.05.2012р 

45332300-6 Роботи каналізаційні 

37.00.1 Послуги каналізаційні 

 

 43687,0грн. (сорок три 

тисячі шістсот вісімдесят 

сім гривень) 

  

 

січень 

Пункт 6 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про 

особливості здійснення закупівель в 

окремих сферах господарської  




