
ЗАТВЕРДЖЕНО

розвитку і торгівлі України 

15 вересня 2014 року № 1106

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 4 5 6

Послуги щодо надання 

кредитів банківськими 

установами

Відкриті торги
Вересень-Жовтень          

2013 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

64.19.2  Процедура закупівлі 

проведена. Кінцевий термін 

надання послуг- 24 вересня 2016 

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води  у тому числі по лотам:

лот 1- Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води 

переговорна 

процедура
грудень 2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

35.30.1  (35-30-12-00.00)   

Процедура закупівлі проведена.  

Договір діє по 31.12.2015 р.  

лот 2- Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води 

переговорна 

процедура
грудень 2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

35.30.1  (35-30-12-00.00)  Процедура 

закупівлі проведена.  Договір діє по 

31.12.2015 р.    

лот 3- Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води 

переговорна 

процедура
грудень 2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

35.30.1  (35-30-12-00.00)    

Процедура закупівлі проведена.  

Договір діє по 15.04.2015 р.  

Послуги щодо технічного 

випробування й аналізування 

(послуги щодо планової 

періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води), 7 лотів 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі

Наказ Міністерства економічного 

                                                       РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

                                            на  2015 рік

КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"

              ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 32121458

3

11 300 000,00 (одинадцять 

мільйонів триста тисяч гривень 

00 коп.), без ПДВ

34 035 574,96 грн. (тридцять 

чотири мільйона  тридцять п'ять 

тисяч п'ятсот сімдесят чотири 

грн. 96 коп.), з ПДВ

308 184, 00 грн. (триста вісім 

тисяч сто вісімдесят чотири грн. 

00 коп.), з ПДВ

73 950,58 грн., (сімдесят три 

тисячі дев’ятсот п’ятдесят грн. 

58 коп.), з ПДВ



лот 1 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07). Процедура 

розпочата у 2014 році 

лот 2 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

лот 3 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

лот 4 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

лот 5 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

лот 6 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

лот 7 - Послуги щодо 

технічного випробування й 

аналізування (послуги щодо 

планової періодичної повірки 

квартирних засобів обліку 

гарячої води)

Відкриті торги жовтень     2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

71.20.1 (71.20.19-01.07) Процедура 

розпочата у 2014 році

612 739,00 грн. (шістсот 

дванадцять тисяч сімсот 

тридцять дев'ять грн.), з ПДВ

1 191 759,00 грн.(один мільйон 

сто дев'яносто одна тисяча 

сімсот п'ятдесят дев'ять грн. 00 

коп.), з ПДВ

472 304,00 грн. (чотириста 

сімдесят дві тисячі триста 

чотири грн. 00 коп.), з ПДВ

2 503 600,00  грн. (два мільйона 

п'ятсот три тисячі  шістсот грн. 

00 коп.), з ПДВ

1 120 965,00 грн.  (один мільйон 

сто двадцять тисяч дев'ятсот 

шістдесят п'ять грн. 00 коп.), з 

ПДВ

882 194,00 (вісімсот вісімдесят 

дві тисячі сто дев'яносто чотири 

грн.00 коп), з ПДВ

1 275 748,00 грн. (один мільйон 

двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот 

сорок вісім грн.), з ПДВ



Послуги у сфері 

інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної 

техніки, інші, н.в.і.у.(послуги, 

пов'язані з супроводженням 

програмного забезпечення 

для автоматизації обліку 

розрахунків зі споживачами за 

послуги з централізованого 

опалення та постачання 

гарячої води)

Відкриті торги
листопад - грудень 2014 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

62.09.2 (62.09.20-00.00) Процедура 

розпочата у 2014 році торги визнані 

такими,що не відбулися

Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного 

забезпечення, інші, н.в.і.у. 

(послуги з прийому платежів 

від населення за послуги з 

централізованого опалення та 

постачання гарячої води)

Відкриті торги грудень 2014 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

64.99.1 Процедура розпочата у 2014 

році

Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні, 2 лоти 

лот 1- Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні ( бензин А-

95 по талонах, бензин А-92 по 

талонах, паливо дизельне по 

талонах)

Відкриті торги
січень - лютий 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

19.20.2

лот 2- Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (оливи, 

мастила, технологічні 

речовини)

Відкриті торги
січень - лютий 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

19.20.2

2 280 000,00 грн. (два мільйона 

двісті вісімдесят тисяч грн. 00 

коп.), з ПДВ

2 327 900,00 грн. (два мільйона 

триста двадцять сім тисяч 

дев'ятсот грн. 00 коп., без ПДВ

1 187 440,00 грн. (один мільйон 

сто вісімдесят сім тисяч 

чотиритса сорок грн. 00 коп.), з 

ПДВ

6 408 420,00 грн. (шість 

мільйонів чотириста вісім тисяч 

чотириста двадцять грн.00 коп.), 

з ПДВ



Машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки)  (екскаватор ЕК-12 або 

еквівалент)

Відкриті торги
січень - лютий 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

28.92.2; торги відмінено

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води  (постачання теплової 

енергії в гарячій воді)

переговорна 

процедура

травень - червень 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

35.30.1  (35-30-12-00.00  

Постачання пари та гарячої води 

трубопроводами)

 Машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

грунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки) (екскаватор -

навантажувач JCB тип 3СХ  

SM з навісним обладнанням, 

або еквівалент)

3210 відкриті торги
липень -  серпень 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.92.2 (28.92.27-30.00  Лопати 

механічні, екскаватори та 

одноковшові навантажувачі 

самохідні, інші; машини самохідні 

для гірничих робіт, інші, н.в.і.у.)

Помпи повітряні чи вакуумні; 

компресори повітряні чи інші 

газові (компресор ПКСД-

5,25Д, або еквівалент)

3210 відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.13.2;  (28.13.28-00.00 

Компресори, інші)

1 250 000, 00 грн. (один мільйон 

двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 

коп.), з ПДВ

23  730 300. 00 грн. (двадцять 

три мільйона сімсот тридцять  

одна  тисяча   триста   грн., 00 

коп.), з ПДВ

3 828 000.00 грн. (три мільйона 

вісімсот двадцять вісім тисяч 

грн. 00 коп.), з ПДВ

175 000.00 грн. (сто сімдесят 

п'ять тисяч грн. 00 коп.), з ПДВ



Двигуни універсальні 

постійного чи змінного струму 

потужністю більше ніж 37,5 

Вт; двигуни змінного струму 

інші; генератори змінного 

струму (дизельний генератор 

FORTE FGD6500E, або 

еквівалент)

3210 відкриті торги
липень - серпень 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

27.11.2

Автомобілі пасажирські 

(вантажопасажирський 

автомобіль ГАЗ2705 ВП6 

Бізнес (дизельний), або 

еквівалент)

3210 Відкриті торги
липень - серпень 2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

29.10.2 - торги відмінені

Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів 

(трубопровідна арматура) 

Відкриті торги липень 2015

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.14.1

Труби, трубки, порожнисті 

профілі, безшовні, зі сталі 

(труби)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.1

Труби та трубки зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 

мм, зі сталі, інші, (труби), 3 

лоти

лот 1 -Труби та трубки 

зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, 

інші (труба сталева)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.3                                                 

торги відмінені

лот 2 -  Труби та трубки 

зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, 

інші (труби  сталева 

теплоізольована  

пінополіуретаном в ПЕ 

оболонці

по ДСТУ Б В.2.5-31:2007)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.3 - торги відмінені

850 000,00 грн. (вісімсот 

п'ятдесят  тисяч грн. 00 коп.), з 

ПДВ

645 000, 00 грн. (шістсот сорок 

п'ять тисяч грн.00 коп.), з ПДВ 

10 400. 00 грн. (десять тисяч 

чотириста грн. 00 коп.), з ПДВ

1 297 800.00 грн. (один мільйон 

двісті дев'яносто сім тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.), з ПДВ

3 800 00,00 грн. (три мільйона 

вісімсот тисяч грн. 00 коп.), з 

ПДВ

1 010 000,00 грн. (один мільйон 

десять тисяч грн. 00 коп.), з ПДВ



лот 3 -  Труби та трубки 

зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, 

інші (труба  сталева 

емальована)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.3 - торги відмінені

 Фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі, (фітинги), 3 

лоти

 лот 1 - Фітинги до труб чи 

трубок зі сталі, не литі 

(фітинги сталеві)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.4 -                                                  

торги відмінені 

 лот 2 - Фітинги до труб чи 

трубок зі сталі, не литі 

(фітинги сталеві 

теплоізольовані поліуретаном 

в ПЕ оболонці по ДСТУ Б 

В.2.5-31:2007)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.4 - торги відмінені

 лот 3 - Фітинги до труб чи 

трубок зі сталі, не литі 

(фітинги сталеві емальовані)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.4 - торги відмінені

Газогенератори, дистиляційні 

та фільтрувальні апарати 

(магнітний гідродинамічний 

резонатор МГДР-ПМЦ-СА-

150/80, або еквівалент)

3210 Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.29.1 (28.29.12-30.00 

Устатковання й апарати для 

фільтрування чи очищування води - 

торги відмінені

 Помпи для рідин; підіймачі 

рідин (насос NK125-315-302 

A1 F2AE-SBAQE «Grundfos» з 

електродвигуном,  або 

еквівалент)

Відкриті торги
липень - серпень  2015 

року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

28.13.1; 28.13.14-53.00 Помпи 

відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, інші

Автомобілі пасажирські 

(вантажопасажирський 

автомобіль ГАЗ2705 ВП6 

Бізнес (дизельний), або 

еквівалент)

Відкриті торги
серпень - вересень 

2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

29.10.2.  Торги відмінені 

3 500,00 грн. (три тисячі п'ятсот  

грн. 00 коп.), з ПДВ

98 100, 00 грн. (дев'яносто вісім 

тисяч сто грн. 00 коп.), з ПДВ

119 994,00 грн. (сто 

дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.), з 

ПДВ

1 570 000,00 грн. (один мільйон 

п'ятсот сімдесят  тисяч грн. 00 

коп.), з ПДВ

115 000,00 грн. (сто п'ятнадцять  

тисяч  грн. 00 коп.), з ПДВ

859 000,00 грн. (вісімсот 

п̓'ятдесят дев'ять тисяч грн. 00 

коп.), з ПДВ

2 067 072.00 грн. (два мільйона 

шістдесят сім тисяч сімдесят дві 

грн. 00 коп.), з ПДВ



Автомобілі для перевезення 

вантажів (самоскид КАМАЗ 

45143 або еквівалент)

Відкриті торги
серпень - вересень 

2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

29.10.4; 29.10.41-30.00 Автомобілі 

вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше 

ніж 5 т, але не більше від 20 т 

(зокрема фургони), крім автомобілів-

самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі та 

тракторів. Відміна торгів

Двигуни універсальні 

постійного чи змінного струму 

потужністю більше ніж 37,5 

Вт; двигуни змінного струму 

інші; генератори змінного 

струму (дизельний генератор 

FORTE FGD6500E, або 

еквівалент)

Відкриті торги
серпень - вересень 

2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

27.11.2

Труби та трубки зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 

мм, зі сталі, інші, (труби)

Відкриті торги серпень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.3. Відміна торгів

 Фітинги до труб чи трубок зі 

сталі, не литі, (фітинги)
Відкриті торги серпень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.4

Крани, вентилі, клапани та 

подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів 

(трубопровідна арматура) 

Відкриті торги серпень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

24.20.4

1 510 068.00 грн. (один мільйон 

п'ятсот десять тисяч шістдесят 

вісім грн. 00 коп.), з ПДВ

101 640.00 грн. (сто одна тисяча 

шістсот сорок грн. 00 коп.), з 

ПДВ

30 000.00 грн. (тридцять тисяч 

грн. 00 коп.), з ПДВ

850 000.00 грн. (вісімсот 

п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.), з 

ПДВ

1 590 000.00 грн.,( один мільйон 

п'ятсот дев'яносто тисяч грн. 00 

коп.), з ПДВ



 Машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

грунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки) (пневмоколісний 

екскаватор  ЕК-12, або 

еквівалент)

Відкриті торги вересень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.92.2 (28.92.27-30.00  Лопати 

механічні, екскаватори та 

одноковшові навантажувачі 

самохідні, інші; машини самохідні 

для гірничих робіт, інші, н.в.і.у.). 

Торги відмінені 

Автомобілі пасажирські 

(вантажопасажирський 

автомобіль ГАЗ2705 ВП6 

Бізнес (дизельний), або 

еквівалент)

3210 Відкриті торги вересень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

29.10.2 .Торги відмінені 

Газогенератори, дистиляційні 

та фільтрувальні апарати 

(магнітний гідродинамічний 

резонатор МГДР-ПМЦ-СА-

150/80, або еквівалент)

3210 Відкриті торги вересень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.29.1 (28.29.12-30.00 

Устатковання й апарати для 

фільтрування чи очищування води. 

Торги відмінені  

Машини інші для 

переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, 

вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання 

ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні 

котки)  (екскаватор Борекс-

2202,  або еквівалент)

Відкриті торги вересень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

28.92.2 (28.92.27-30.00  Лопати 

механічні, екскаватори та 

одноковшові навантажувачі 

самохідні, інші; машини самохідні 

для гірничих робіт, інші, н.в.і.у.)

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води (постачання теплової 

енергії)

переговорна 

процедура
жовтень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 -

35.30.1  (35-30-12-00.00)     

119 994,00 грн. (сто 

дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто чотири грн. 00 коп.), з 

ПДВ

1 496 988.00 грн. (один мільйон 

чотириста дев'яносто шість 

тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім 

грн. 00 коп.), з ПДВ

122 237.94  грн. (сто двадцять 

дві тисячі двісті тридцять сім грн. 

94 коп.), з ПДВ

1 297 800.00 грн. (один мільйон 

двісті дев'яносто сім тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.), з ПДВ

1 352 400,00 грн. (один мільйон 

триста п'ятдесят дві тисячі 

чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ



Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні ( бензин А-92 по 

талонах, паливо дизельне по 

талонах)

Відкриті торги жовтень 2015 року

код Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 - 

19.20.2   

 

Голова комітету з конкурсних торгів                  П.Д. Озеров
    ініціали та прізвище  

Секретар комітету з конкурсних торгів                                               Ткачова В.М.   _____________    В.М. Ткачова

              ініціали та прізвище

1 047  000.00 грн. (один мільйон 

сорок сім тисяч 00 коп.), з ПДВ

           (підпис)

_____________

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.10.2015  №2015

 МП  (підпис)   


