
Код 

класифікатора
Предмет закупівлі

 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

2  5 6 7

03110000-5
03110000-5  Сільськогосподарські культури, продукція товарного 

садівництва та рослинництва (Пластівці  вівсяні)
3 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

03330000-3 
03330000-3 Продукція фермерського тваринництва (Аксесуари для 

службових собак)
8 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

03410000-7 03410000-7 Деревина (Вироби з деревини) 100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

03410000-7 03410000-7 Деревина (Листи OSB, листи ДСП, ламінат та інше) 325 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

03410000-7 03410000-7 Деревина (Вироби з деревини) 120 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

03410000-7 03410000-7 Деревина (Вироби з деревини) 300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

03420000-0 03420000-0 Смоли (Флюс) 100 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

09110000-3 09110000-3 Тверде паливо (Карбюризатор древесно-вугільний) 100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

09120000-6 09120000-6 Газове паливо (Природний газ)
Відкриті двоетапні 

торги
Листопад 2019р.

09120000-6 09120000-6 Газове паливо (Природний газ) 205 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Листопад 2019р.

09120000-6
09120000-6 Газове паливо (Газ скраплений (пропан і бутан 

скраплений))

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09120000-6
09120000-6 Газове паливо (Газ скраплений (пропан і бутан 

скраплений))

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

09120000-6
09120000-6 Газове паливо (Газ скраплений (пропан і бутан 

скраплений))
400 000,00

Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин А-92) 16 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

09130000-9
09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин  А-92, А-95, дизельне паливо на 

паливних картках/скретч-картках)                                                                                                                                                           

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р. 

09130000-9
09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин  А-92, А-95, дизельне паливо на 

паливних картках/скретч-картках)                                                                                                                                                           

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

09130000-9
09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин  А-92, А-95, дизельне паливо на 

паливних картках/скретч-картках)                                                                                                                                                           
4 800 000,00

Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Паливо дизельне)                                                                                                                                                               
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Паливо дизельне)                                                                                                                                                               
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09130000-9 09130000-9 Нафта і дистиляти (Паливо дизельне)                                                                                                                                                               288 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

09210000-4 09210000-4 Мастильні засоби (Оливи та мастила)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09210000-4 09210000-4 Мастильні засоби (Оливи та мастила)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

09210000-4 09210000-4 Мастильні засоби (Оливи та мастила) 16 500 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

09220000-7
09220000-7 Вазелін і парафін нафтові та спеціалні бензини 

(Розчинники, спеціальні бензини, вазелин і парафіни)
560 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

09310000-5 09310000-5 Електрична енергія (Постачання електричної енергії) 300 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

09310000-5 09310000-5 Електрична енергія (Постачання електричної енергії) 300 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

09320000-8
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (Постачання 

теплової енергії ПКтаС "Металург")
800 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019р.

14210000-6
14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Шлак відвальний 

доменний)
4 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь гранітний) 4 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь кварцитовий)
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь кварцитовий)
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь кварцитовий) 7 000 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Відсів) 150 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.
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14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Камінь бутовий)
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

14210000-6 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Камінь бутовий) 4 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

14310000-7
14310000-7 Мінеральна сировина для виробництва добрив (Натрій, 

Калій, Амоній та інші речовини)
800 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

14520000-2

14520000-2 Коштовне та напівкоштовне каміння, пемза, наждак, 

природні абразиви, інші мінерали та благородні метали (Розробка 

зміни до технічних умов (ТУ У) на  концентрат ставролітовий)

80 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

14520000-2

14520000-2 Коштовне та напівкоштовне каміння, пемза, наждак, 

природні абразиви, інші мінерали та благородні метали (Розробка 

зміни до технічних умов (ТУ У)  на піски формувальні кварцові 

Малишевського родовища)

80 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

14520000-2

14520000-2 Коштовне та напівкоштовне каміння, пемза, наждак, 

природні абразиви, інші мінерали та благородні метали (Розробка 

зміни до технічних умов (ТУ У)  на піски кварцові скляні 

Малишевського родовища) 

80 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

14620000-3 14620000-3 Сплави (Заготовки ковані (поковка)) 680 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

14720000-4
14720000-4 Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій (Лист 

алюмінієвий) 
700 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

14730000-7
14730000-7 Хром, марганець, кобальт, ітрій і цирконій (Втулка сплав 

ВК6,стакан вібростирача)
400 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

14810000-2 14810000-2 Абразивні вироби (Абразивні вироби та інструмент) 350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

14820000-5 14820000-5 Скло (Скло листове) 100 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

14820000-5 14820000-5 Скло (Скло до автомобільної та вантажної техніки) 495 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

14830000-8 14830000-8 Скловолокно (Мати теплоізоляційні) 350 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

14830000-8 14830000-8 Скловолокно (Азбопродукція) 540 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

15110000-2 15110000-2 М'ясо (М'ясні субпродукти) 25 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

15510000-6 15510000-6 Молоко та вершки (Молоко пастеризоване) 590 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

15540000-5 15540000-5 Сирні продукти (Сир кисломолочний) 815 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

15550000-8 15550000-8 Молочні продукти різні (Кефір) 830 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

15710000-8
 15710000-8 Готові корма для сільськогосподарських та інших тварин 

(Сухий корм )
12 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

15910000-0
15910000-0 Алкогольні напої дистильовані (Спирт етиловий 

ректефікований РВО)
700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

15980000-1 15980000-1 Безалкогольні напої (Питна вода) 835 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

15990000-4

15990000-4 Тютюн, тютюнові вироби та супутні товари (Хімічні 

Фільтри АФА, фільтри біла стрічка папір фільтрувальний 

індикаторний лабораторний)

150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

16510000-3
16510000-3 Сільськогосподарські самонавантажувальні причепи 

(Запчастини до техніки САТ)
999 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

16520000-6
16520000-9 Сільськогосподарські розвантажувальні причепи 

(Запчастини до техніки САТ)
999 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

16530000-9
16530000-9 Сільськогосподарські самонавантажувальні напівпричепи 

(Запчастини до техніки САТ)
999 000,00 Пряма закупівля червень 2020 р.

16810000-6
16810000-6 -Частини для сільськогосподарської техніки (Запасні 

частини до  САКів та зварювальних агрегатів)
100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

16810000-6

16810000-6 -Частини для сільськогосподарської техніки (Запасні 

частини до автонавантажувачів, турбіни, підйомні пристрої та колісні 

диски)

200 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

16810000-6
16810000-6  Частини до сільськогосподарської техніки (Запасні 

частини до тракторної та вантажної техніки)
395 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

16820000-9
16820000-9 Частини лісогосподарської техніки (Шестеренні насоси та 

маслостанції)
240 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

16820000-9
16820000-9 Частини лісогосподарської техніки (Запасні частини до 

вилочних підіймачів, поточні щомісячні заявки)
250 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

16820000-9

16820000-9 Частини лісогосподарської техніки (Запасні частини, 

гідроциліндри, редуктори  та комплектуючи  до автокранів, автовишок, 

трубоукладачів та іншої вантажопідіймальної техніки на гусеничному 

та колісному ходу )

320 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

18110000-3 18110000-3 Формений одяг (Костюми брезенові, КЛС, зварювальника) 400 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18140000-2 18140000-2  Аксесуари до робочого одягу (Рукавиці робочі) 795 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18220000-7 18220000-7 Штормовий одяг (Водонепроникний одяг) 350 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

18420000-9 18420000-9 Аксесуари для одягу (Рукавички гумові, в′язані, РК, Краги) 885 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18440000-5 18440000-5 Капелюхи та головні убори (Каски захисні, шапки, кепки) 350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18450000-8 18450000-8 Застібки (одяг) (Гудзики, застібки-блискавки) 150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18610000-8 18610000-8 -Хутряні вироби (Хутра) 150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

18810000-0
18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного (Взуття 

робоче, гумове)
900 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.



18830000-6 18830000-6 Захисне взуття (Захисне взуття) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

18930000-7 18930000-7 Мішки та пакети (Контейнери м'які поліпропіленові) 40 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

18930000-7 18930000-7 Мішки та пакети (Контейнери м'які поліпропіленові)
Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р. 

18930000-7 18930000-7 Мішки та пакети (Контейнери м'які поліпропіленові)
Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р. 

18930000-7 18930000-7 Мішки та пакети (Контейнери м'які поліпропіленові) 39 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

19140000-9
19140000-9 Шкіра зі шкур інших тварин, комбінована шкіра та інші 

види шкіри (Спілок) 
400 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19210000-1 19210000-1 Натуральні тканини (Бавовняні тканини) 990 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

19220000-4  19220000-4  Вовняні тканини (Тканини) 900 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19230000-7 19230000-7 Лляні тканини (Лляні тканини) 450 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19240000-0
19240000-0 -Спеціальні тканини (Оббивальні, підкладкові, технічні 

тканини тканини)
645 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19260000-6 19260000-6 Текстильні матеріали 700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19270000-9 19270000-9 Неткані матеріали (Синтепон) 420 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19430000-9 19430000-9 Пряжа та текстильні нитки з натуральних волокон (Нитки) 350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19510000-4 19510000-4–Гумові вироби (Сирі гумові суміші) 595 000,00 Пряма закупівля Грудень 2019р.

19520000-7
19520000-7 Пластмасові вироби (Пневмооболонки, мішки 

поліетиленові,тара поліетиленова)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19520000-7 19520000-7 Пластмасові вироби (Мішки поліетиленові) 150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19520000-7 19520000-7 Пластмасові вироби (Листовий поліетилен та поліуретан) 250 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

19620000-8 19620000-8 Текстильні відходи (Ганчір′я) 450 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

19630000-1 19630000-1 Гумові відходи (Паси, техпластини, ремені, рукава) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19720000-9 19720000-9 Синтетичні волокна (Листовий поліетилен та поліуретан) 250 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

19720000-9 19720000-9 Синтетичні волокна (Набивання) 645 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

19730000-2 19730000-2 Штучні волокна  (Стрічки ПЕТ, ПП) 650 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

19730000-2 19730000-2 Штучні волокна (Плівка полієтиленова) 300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22110000-4 22110000-4 Друковані книги (Бібліотечні книги) 10 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22120000-7 22120000-7 Видання (Придбання нормативної документації) 20 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22120000-7 22120000-7 Видання (Придбання НТД на замовлення від підрозділів) 50 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

22120000-7 22120000-7 Видання (Придбання НТД на замовлення від підрозділів) 50 000,00 Пряма закупівля червень 2020 р.

22210000-5 22210000-5 Газети (Навчально-методична література) 18 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22210000-5 22210000-5 Газети (Журнали на електроних носіях) 10 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22210000-5 22210000-5 Газети (Газети, журнали ) 190 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22410000-1 22410000-1 Марки (Марки поштові) 180 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22450000-9
22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту (Плакати з 

електробезпеки)
30 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

22450000-9
22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту (Придбання 

НТД на замовлення від підрозділів)
50 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

22450000-9
22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту (Придбання 

НТД на замовлення від підрозділів)
50 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22460000-2
22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники 

(Каталоги)
5 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22810000-1
22810000-1 Паперові чи картонні реєстраційні журнали (Канцелярські 

вироби)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22820000-4 22820000-4 Бланки (Бланки) 500 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22850000-3
22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя (Канцелярське 

приладдя)
900 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

22990000-6
22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для графічних цілей (Гофролист)
6 700 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

22990000-6
22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для графічних цілей (Гофролист)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

22990000-6
22990000-6 Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший 

некрейдований папір або картон для графічних цілей (Гофролист)
6 300 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

24110000-8 24110000-8 Промислові гази (Водень, аргон, інші гази, азот і кисень) 590 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

24210000-9
24210000-9 Оксиди, пероксиди  та гідроксиди (Сполуки калію,кальцію 

сульфату та інші)
700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24220000-2

24220000-2 Екстракти дубильних речовин,екстракти барвників, 

дубильні та фарбувальні речовитни (Емульсія пігментна, колорекс та 

інші)

700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24310000-0 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Гіпохлорит натрію) 12 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

24320000-3 24320000-3 Основні оргпнічні хімічні речовини (Бромоформ) 990 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Березень 2020 р.



24410000-1 24410000-1 Азотні добрива (Кислоти, сульфати фосфати) 800 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24450000-3
24450000-3 Агрохімічна продукція ( Засоби для передстерилізаційної 

обробки та дезінфекціі медичного інструментарію )
10 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

24450000-3
24450000-3 Агрохімічна продукція (Яд для гризунів та комах, 

гербіциди та інші хімічні речовини)
700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24910000-6 24910000-6 Клеї (Клеї, герметики та фіксатори різні) 670 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24950000-8 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (Замазка керамічна) 150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24950000-8 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція (Мастильні матеріали ) 470 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

24960000-1 24960000-1 Хімічна продукція різна (Вугілля активоване) 979 140,00
Відкриті двоетапні 

торги
Травень 2020 р.

24960000-1
24960000-1 Хімічна продукція різна (Антифризи, охолоджувальні та 

мастильні матеріали)
10 860,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

30120000-6
30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для 

офсетного друку (Запчастини та витратні матеріали) 
500 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

30140000-2
30140000-2 Лічильна та обчислювальна техніка (Дифманометри, 

термоанеометри, витратоміри та ін.)
999 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

30160000-8 30160000-8 Магнітні картки (Пластикові перепустки) 20 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

30160000-8 30160000-8 Магнітні картки (Паливні картки /скретч-картки/) 350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

30190000-7
30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Офісні прилади та 

устаткування)
420 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

30210000-4
30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) 

(Комп'ютерне обладнання)    
456 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

30230000-0 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Комп'ютерне обладнання)    545 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31110000-0 31110000-0 Електродвигуни (Елктродвигуни) 790 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31120000-3 31120000-3 Генератори (Генератори) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31130000-6 31130000-6 Генератори змінного струму (Генератори) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31150000-2 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (Електроапаратура) 595 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

31150000-2 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (Баласти, дроселі) 300 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

31160000-5 

31160000-5 Частини електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

(Запасні  частини до електродвигунів, генераторів і трансформаторів. 

Щіткотримачі. Електричні щітки)

700 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31170000-8 31170000-8 Трансформатори (Тарнсформатори) 880 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31220000-4 31220000-4 Елементи електричних схем (Електроапаратура) 450 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31220000-4
31220000-4 Елементи електричних схем (З'єднувачі та контактні 

елементи)
198 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31230000-7
31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури 

(Котушки електромагнітні для пускачів та контакторів)
100 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

31230000-7
31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури 

(Металоконструкції)
200 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

31230000-7
31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури 

(Лінійно-підвісна арматура).
200 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31310000-2 31310000-2 Мережеві кабелі  (Кабельно-провідникова продукція) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31320000-5
31320000-5 Електророзподільні кабелі (Кабельно-провідникова 

продукція)
600 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31330000-8 31330000-8 Коаксіальні кабелі (Кабельно-провідникова продукція) 600 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31340000-1
31340000-1 Приладдя до ізольованих кабелів (Муфти для кабелів. 

Наконечники для кабелів)
500 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31430000-9
31430000-9 Електричні акумулятори (Акумулятори для електричного 

транспорту  та підстанцій)
400 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31430000-9 31430000-9 Електричні акумулятори (Елементи живлення) 240 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

31440000-2 31440000-2 Акумуляторні батареї (Акумулятори) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31510000-4 31510000-4 Електричні лампи розжарення (Електроапаратура) 999 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

31510000-4 31510000-4 Електричні лампи розжарення (Лампи) 999 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

31520000-7
31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильники, 

прожектори)
605 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31530000-0
31530000-0 Частини до світильників та освітлювального обладнання 

(Драйвера, стартери) 
670 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31610000-5
31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних 

засобів (Електроапаратура)
340 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

31610000-5
31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних 

засобів (Стартери та генератори)
405 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31630000-1 31630000-1 Магніти (Електромагніти) 100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31640000-4
31640000-4 Машини та апарати спеціального призначення (Електронні 

детектори)
400 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31640000-4
31640000-4 Машини та апарати спеціального призначення (Запасні 

частини до вантажної техніки)
599 950,00 Пряма закупівля січень 2020 р.



31650000-7
31650000-7 Ізоляційне приладдя (Стрічка ПВХ, Х/Б, стрічка-регулятор, 

склотканина, лакотканина, стрічка слюдинитова, ізофлекс)
710 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31650000-7 31650000-7 Ізоляційне приладдя (Ізолятори) 100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31670000-3 31670000-3 Електричні частини машин чи апаратів (Електроапаратура) 699 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

31670000-3
31670000-3 Електричні частини машин чи апаратів (Запасні частини до 

МАЗ, КрАЗ, КамАЗ)
299 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

31680000-6

31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Запасні частини до масляних вимикачів. Контакти до 

магнітних пускачів і контакторів)

200 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

31680000-6
31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Електроапаратура)
350 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

31680000-6
31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного 

обладнання (Зарядні пристрої, електричні схеми)
99 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

31710000-6 31710000-6 Електронне обладнання (Електроапаратура) 400 000,00 Пряма закупівля жовтень 2020 р.

31710000-6 31710000-6 Електронне обладнання (Електронні лампи та трубки) 250 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31720000-9
31720000-2 Електромеханічне обладнання (Запасні частини до систем 

пневморозподілення екскаваторів)
200 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

31720000-9
31720000-9 Електромеханічне обладнання (Електромеханічне 

обладнання)
250 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

31720000-9
31720000-9 Електромеханічне обладнання (Запчастини до техніки 

САТ)
325 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

31730000-2 31730000-2 Електротехнічне обладнання (Плати керування) 200 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31730000-2 31730000-2 Електротехнічне обладнання (Електроапаратура) 300 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31730000-2
31730000-2 Електротехнічне обладнання (Модулі, електротехнічне 

приладдя)
195 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

31730000-2

31730000-2 Електротехнічне обладнання (Технічне обслуговування 

пристроїв сигналізації, централізації та блокування на залізничній 

під’їзній колії філії)

300 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

32230000-4
32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним 

пристроєм (Радіостанції, радіорелейне обладнання)
276 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

32250000-0 32250000-0 Мобільні телефони (Мобільні телефони)  97 800,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

32320000-2
32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Фото та відео 

обладнання)
690 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

32420000-3 32420000-3 Мережеве обладнання (Активне та пасивне  обладнання) 480 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

32520000-4
32520000-4 Телекомунікаційні кабелі та обладнання (Обладнання та 

матеріали для кабельних систем)
552 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

32540000-0
32540000-0 Комутаційні щити (Шит освітлення, шафа керування 

електродвигуном)
600 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

32550000-3 32550000-3 Телефонне обладнання (Обладнання телефонії)  248 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

32570000-9
32570000-9  Комунікаційне обладнання(Запасні частини до системи 

керування ТК-1)
2 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

32570000-9 32570000-9 Комунікаційне обладнання (Електроапаратура) 999 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

32580000-2
32580000-2 Інформаційне обладнання (Обладнання 

відеоспостереження)  
218 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

33120000-7 

33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне 

обладнання  (Індикаторні смужки, медичні термометри, аппарати для 

вимірювання артеріального тиску у пацієнтів)

30 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

33130000-0
33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та 

прилади (Стоматологічні інструменти )
10 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

33140000-3

33140000-3 Медичні матеріали ( Пластирі, бинти, медична марля, 

медична вата, медичні серветки, шприци, хірургічні рукавички, 

діагностичні набори, стоматологічні матеріали )

40 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

33140000-3 33140000-3 Медичні матеріали (Вата, марля) 150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

33150000-6
33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії 

та фізичної терапії (Респіратори)
695 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

33190000-8
33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення 

різні (Медичні аптечки)
150 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

33190000-8 

33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення 

різні (Стоматологічне, офтольмологічне, пробірки лабораторні, 

діагностичні столи )

150 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

33600000-6 

33600000-6 Фармацевтична продукція ( Кардіологічні лікарські засоби, 

протигіпертонічні засоби,антисептичні та дезінфекційні засоби.  

анестетичні засоби, анальгетичні засоби, лабораторні реактиви  )

80 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

33710000-0 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презирвативи (Миючі засоби) 100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

33710000-0 3371000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи (Миючі засоби) 600 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.



33730000-6
33730000-6 Офтальмологічні вироби та коригувальні лінзи (Захисні 

окуляри, захисні маски, щитки)
350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

33790000-4
33790000-4 Скляний посуд лабораторного,санітарно-гігієнічного чи 

фармацевтичного призначення (Хімпосуд ТС)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

34110000-1 34110000-1 Легкові автомобілі (Оренда автобуса  без водія) 4 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34110000-1 34110000-1 Легкові автомобілі (Запасні частини до легкового парку) 550 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34130000-7
34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Оренда 

мототранспортних вантажних засобів - фургонів без водія) 

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34130000-7
34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Оренда 

мототранспортних вантажних засобів - фургонів без водія) 

Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

34130000-7
34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Оренда 

мототранспортних вантажних засобів - фургонів без водія) 
2 160 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Запасні частини 

до БелАЗ, МоАЗ та BELL)
999 950,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда  

вантажних автомобілів-самоскидів (кар’єрних) без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда  

вантажних автомобілів-самоскидів (кар’єрних) без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда  

вантажних автомобілів-самоскидів (кар’єрних) без водія)
14 515 200,00

Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автомобільного крану без водія (машиніста))

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автомобільного крану без водія (машиніста))

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автомобільного крану без водія (машиніста))
2 505 600,00

Переговорна 

процедура
Листопад 2019 р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автокрану без водія (машиніста))

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автокрану без водія (машиніста))

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Оренда 

спеціального вантажного автокрану без водія (машиніста))
2 592 000,00

Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0  Великовантажні  мототранспортнізасоби  (Оренда  

спеціалізованихвантажнихавтомобілів-самоскидівбез водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0  Великовантажні  мототранспортнізасоби  (Оренда  

спеціалізованихвантажнихавтомобілів-самоскидівбез водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34140000-0
34140000-0  Великовантажні  мототранспортнізасоби  (Оренда  

спеціалізованихвантажнихавтомобілів-самоскидівбез водія)
6 220 800,00

Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

34210000-2
34210000-2 Кузови транспортних засобів (Запасні частини до 

автобусів)
695 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

34220000-5
34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери  (Оренда 

паливозаправника без водія) 

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34220000-5
34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери  (Оренда 

паливозаправника без водія) 

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34220000-5
34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери  (Оренда 

паливозаправника без водія) 
2 500 000,00

Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Стрічки конвеєрні) 20 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Стрічки конвеєрні теплостійкі) 5 800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки САТ) 2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки САТ)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки САТ) 8 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини) 5 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини) 5 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини) 5 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини до техніки) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни до ГАЗ 66) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34311000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни до Урал) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини до 

автотехніки)
7 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.



34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Двигуни та їх частини до 

автотехніки)
7 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки) 9 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки) 5 700 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки) 9 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки) 9 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до автотракторної 

техніки)
5 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до тракторної техніки ) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до тракторної техніки ) 3 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до автотракторної 

техніки   "Т-170")
4 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запасні частини до ГАЗ-66) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запасні частини до ГАЗ-66) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до автотракторної 

техніки)
6 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Автокрани) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до тралу) 1 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до погрузчиків) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запасні частини до фронтального 

навантажувача)
5 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запасні частини до фронтального 

навантажувача)
2 150 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до фронтального 

навантажувача)
430 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до іншої техніки) 9 999 500,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до іншої техніки) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

Водовоз)
1 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548) 8 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548) 6 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548) 8 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548) 2 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548)
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 7548) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

75485)
9 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

75485)
9 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

7548А)
9 999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

7548А)
9 999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки БелАЗ 

7548А)
9 999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки УРАЛ) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки УРАЛ) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до скреперної техніки) 1 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки МАЗ-500, 

КРАЗ-6510)
7 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 



34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки МАЗ-500, 

КРАЗ-6510)
6 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки ЗІЛ 130) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до техніки ВАЗ 21213) 1 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3  34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до Газель, ІЖ) 2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до КАМАЗ 5320) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до КАМАЗ 4310) 5 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до КАМАЗ 43114) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до ПАЗ) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до ЛАЗ) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до Ікаруса) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до УАЗ 3303) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до УАЗ 31512) 6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до УАЗ-фермер) 3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3 34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до УАЗ 3110) 2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до шарнірно-

зчленованих самоскидів BELL B60E)
3 300 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34310000-3
34310000-3 Двигуни та їх частини (Запчастини до шарнірно-

зчленованих самоскидів BELL B60E)
8 700 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34320000-6

34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів 

(Механічні запасні частини до навантажувачів, незнижуючий запас) 300 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

34320000-6
34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів 

(Запчастини до колес)   
150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

34320000-6
34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів   

(Запасні частини до автомобільної техніки)
545 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

34330000-9

34330000-9 Запасні частини до вантажних транспортних засобів, 

фургонів та легкових автомобілів (Запасні частини до МАЗ, КрАЗ, 

КамАЗ та легкових автомобілів)

645 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

34350000-5
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої 

тоннажності (Автошини)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34350000-5
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої 

тоннажності (Автошини)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

34350000-5
34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої 

тоннажності (Автошини)
25 000 000,00

Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

34390000-7
34390000-7  Приладдя до тракторів (Запасні частини до тракторної 

техніки)
540 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Запасні частини до рухомомго 

складу, поточні щомісячні заявки до тепловозів)
499 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Вихлопні колектори та 

компресори ТК-6, ПК-5,25 до тепловозів)
499 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Оренда  тепловоза маневрового 

без оператора)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Оренда  тепловоза маневрового 

без оператора)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Оренда  тепловоза маневрового 

без оператора)
3 300 000,00

Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

34630000-2

34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного 

руху (Кришки дизеля, поршні, гільзи та супутні запасні частини для 

двигунів тепловозів Д49, Д50)

228 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

34630000-2

34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного 

руху (Секції охолодження та складові системи охолодження 

тепловозів)

300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

34630000-2

34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного 

руху (Технічний огляд швидкостемірів 3СЛ-2М)  

55 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

34630000-2

34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи 

рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного 

руху (Технічне обслуговування локомотивних пристроїв автоматичної 

локомотивної сигналізації безперервного типу) 

35 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.



34640000-5

34640000-5 Самохідні частини (Аварійні зпасні частини та 

комплектуючі привідних станцій  магістральних конвеєрів, редуктора, 

барабани та інше)

750 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

34910000-9

34910000-9 Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з 

немеханічним приводом, багажні вози та різні запасні частини (Запасні 

частини до авто-тракторної техніки)

598 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

34920000-2 34920000-2 Дорожнє обладнання (Дорожні знаки та конуси) 100 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

34920000-2
34920000-2 Дорожнє обладнання (Запасні частини до БелАЗ, МоАЗ та 

BELL)
540 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

34950000-1
34950000-1 Тримальні конструкції (Ролики конвеєрні ГТВ, ролики 

конвеєрні для ЗВ , бугелі, тримальні вузли та інше)
800 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

34960000-4 34960000-4 Аеропортове обладнання (Запчастини до техніки САТ) 999 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

34970000-7

34970000-7 Обладнання для моніторингу руху транспорту 

(Електромеханічне обладнная, однолінійні автомати, контактори, 

вентилі, розподільники до тепловозів)

820 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

35110000-8
35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання 

(Захисний одяг, запобіжні пояси)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

35110000-8
35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання 

(Вогнегасники, протипожежне захисне обладнання)                                                                                                                                            
290 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

35120000-1
35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (Пломби 

пластикові, ЗПП )
640 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

35810000-5 
35810000-5 Індивідуальне обмундирування (Дихальні апарати, 

протигази) 
350 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

37820000-2 37820000-2 Приладдя для образотворчого мистецтва (Картон) 50 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

38110000-9 38110000-9 Навігаційні прилади (GPS приймачі) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38220000-3 38220000-3 Геологорозвідувальна апаратура (Аналізатори металів). 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38340000-0
38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Лабораторне 

обладнання).
248 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38340000-0
38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Манометри, 

амперметри)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38410000-2 38410000-2 Лічильні прилади (Термометри, пірометри, гідрометри) 450 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

38410000-2
38410000-2 Лічильні прилади (Лічильники води, газу, електроенергіїта 

ін.)
500 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

38550000-5 38550000-5 Лічильники (Термотри, гігрометри та ін.) 890 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

38570000-1
38570000-1 Регулювальні та контрольні прилади й апаратура 

(Лабораторне обладнання)
549 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38570000-1
38570000-1 Регулювальні та контрольні прилади й апаратура (Прилади 

КВПтаА)
450 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38630000-0 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Нівеліри)   199 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

38630000-0
38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Аналізатори, 

спектрометри та ін.)
799 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39110000-6
39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них 

(Офісні стільці та крісла)
780 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39120000-9 39120000-9 Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи (Меблі) 700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39130000-2 39130000-2 Офісні меблі (Письмові столи, тумби, шкафи та інше) 700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39150000-8 39150000-8 Меблі та приспособи різні (Стенди) 200 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

39190000-0
39190000-0 Шпалери та інші настінні покриття (Шпалери, 

фотошпалери, рідкі шпалери та інше)
700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39220000-0
39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського харчування (Віники та мітли)
570 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39260000-2
39260000-2 Секційні лотки та канцелярське приладдя (Канцелярське 

приладдя)
900 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

39290000-1 39290000-1 Фурнітура різна (Інформаційна та рекламна продукція) 200 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

39350000-0
39350000-0 Каналізаційне обладнання (Труби, муфти, фітинги, коліна, 

трійники та інше)
999 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39370000-6
39370000-6 Водопровідне обладнання (Труби, муфти, фітинги, коліна, 

трійники та інше)
999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

39510000-0 39510000-0 Вироби домашнього текстилю (Рушники, ковдри, штори) 400 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39510000-0 39510000-0 Вироби домашнього текстилю (Жалюзі, ролети) 500 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39520000-3
39520000-3 Готові текстильні вироби (Намети  для зварювальників, 

жилети)
300 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39520000-3
39520000-3 Готові текстильні вироби (Рятувальні жилети, мотлох та 

інше)
250 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

39540000-9
39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки (Мотузки, 

канат, шпагат)
900 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

39560000-5 39560000-5 Текстильні вироби різні (Стрічки, шеврони, тасьма) 500 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

39710000-2 39710000-2 Електричні побутові прилади (Микрохвильові печі) 99 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.



39710000-2 39710000-2 Електричні побутові прилади (Конвектори, бойлери) 450 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

39720000-5 39720000-5 Неелектричні побутові прилади (Газова плита) 999 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

39820000-6
39820000-6 Органічні поверхнево активні речовини (Речовини 

очищувальні)
260 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

39830000-9 39830000-9  Продукція для чищення (Респіратори) 590 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42120000-6 42120000-6   Насоси та компресори  (Частини повітряних компресорів) 200 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

42140000-2
42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи 

(Запасні частини до екскаваторів)
3 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

42140000-2
42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи 

(Запасні частини до сушильних барабанів)
3 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

42160000-8
42160000-8 Котельні установки ( Агрегатні та насосні установки 

високого тиску для роторних екскаваторів)
890 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

42390000-6
42390000-6 Частини пальників, печей або пекарських печей (Запасні 

частини до газових пальників)
100 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

42410000-3

42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Стропа 

текстильні, канатні та ланцюгові, ремні стяжні та буксирувальні, 

кранові колеса, поліспасти, траверси для контейнерів, траверси для біг-

бегів, затискачі для канатів, захоплювачі спеціальні крюкові, скоби 

такелажні, захоплювачі вертикальні та інше)

600 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (ПЗК для 

кранів)
120 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання та його частини 

(Тельфери, крани, талі, лебідки, домкрати)
990 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Технічне 

обслуговування автонавантажувачів)

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Технічне 

обслуговування автонавантажувачів)
315 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Технічне 

обслуговування фронтального навантажувача)

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019 р.

42410000-3
42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання (Технічне 

обслуговування фронтального навантажувача)
280 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019 р.

42510000-4

42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне 

обладнання та фільтрувальні пристрої (Теплообміники, кондиціонери, 

холодильники)

545 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

42520000-7 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Вентилятори) 645 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

42530000-0
42530000-0 Частини холодильного та морозильного обладнання і 

теплових насосів (Запасні частини до кондиціонерів і холодильників)
200 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42650000-7
42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані 

(Монтажно-тягові механізми, вулканізатори, домкрати)
600 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42650000-7
42650000-7 Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані 

(Електричні та пневматичні інструменти)
Пряма закупівля січень 2020 р.

42660000-0

42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для 

зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання (Електродотримачі)

10 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

42660000-0

42660000-0 Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для 

зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і 

гарячого напилювання (Газозварювальне обладнання)

300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42670000-3
42670000-3 - Частини та приладдя до верстатів (Запасні частини до 

станків, запасні частини до мотокос )
280 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

42670000-3 42670000-3 Частини та приладдя до верстатів (Приладдя до верстатів) 300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42710000-6
 42710000-6 - Машини для виробництва текстильних виробів (Запасні 

частини до пральних,сушильних та швейних машин)
320 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42710000-6
42710000-6 Машини для виробництва текстильних виробів (Швейні 

машини, петельні машини, ніж розкрійний дисковий, оверлок)
525 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

42810000-7 
42810000-7 Частини машин для виробництва паперу чи картону 

(Редуктори)
990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

42920000-1
42920000-1 Машини для миття пляшок, пакування, зважування та 

розпилювання (Апарат високого тиску)
999 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

42930000-4

42930000-4 Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати 

(Аварійна закупівля запасних частин та комплектуючих до насосів 5ГР-

8, 8ГР-8, ГРТ-400, Warman 12/10 для ЗВ)

800 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

42950000-0
42950000-0  Частини універсальних машин (Запасні частини до 

фільтрувальних машин. Катриджні фільтра)
850 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

42970000-6
42970000-6 Частини посудомийних машин та машин для чищення, 

наповнювання, пакування чи обгортання (Посудомийні машини)
999 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.



42990000-2
42990000-2 Машини спеціального призначення ( Маслостанції на 

екскаватори та відвалоутворювачі )
749 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

43120000-0

43120000-0 Врубові та тунелепрохідні бурильні чи прохідницькі 

машини для добування вугілля чи гірських порід ( Термінові 

придбання запасних частин до екскаваторів, конвеерного обладнання 

та сушильних барабанів)

595 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

43210000-8 43210000-8 Машини для земляних робіт (Оренда бульдозерів без водія)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43210000-8 43210000-8 Машини для земляних робіт (Оренда бульдозерів без водія)
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43210000-8 43210000-8 Машини для земляних робіт (Оренда бульдозерів без водія) 12 815 988,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

43220000-1 
43220000-1 Грейдери та планувальники (Оренда грейдера без водія 

(машиніста))
4 031 942,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43250000-0
43250000-0 Фронтальні ковшові навантажувачі (Запасні частини до 

вантажної техніки)
999 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда колісного ковшового навантажувача без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда колісного ковшового навантажувача без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда колісного ковшового навантажувача без водія)
3 024 000,00

Переговорна 

процедура
листопад 2019 р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда екскаваторів без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда екскаваторів без водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда екскаваторів без водія)
7 608 500,00

Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда навантажувача телескопічного без водія)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда навантажувача телескопічного без водія)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

43260000-3
43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, 

гірнича техніка (Оренда навантажувача телескопічного без водія)
1 500 000,00

Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

43310000-9 43310000-9 Машини для цивільного будівництва (Рампа мобільна) 990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

43320000-2
43320000-2 - Будівельне обладнання (Плунжерні пари на 16 та 8 

отворів, ремкомплекти дл маслостанцій DELIMON)
790 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

43610000-2 43610000-2 Частини бурильних машин (Запчастини до бурової техніки) 600 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

43620000-5
43620000-5 Частини машин для обробки мінералів (Диски на валки)

998 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

43630000-8
43630000-8 Частини прохідних машин (Придбання аварійних запасних 

частин до  екскаваторного та насосного парку)
840 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

43640000-1
43640000-1 Частини екскаваторів (Зуби і коронки до ковшів 

екскаваторів)
2 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

43640000-1

43640000-1 Частини екскаваторів (Блока, обойми, кола рейкові, кола 

роликоопорні, барабани, ковші та інші комплектуючи екскаваторів) 7 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

44130000-0
44130000-0 Каналізаційні системи (Кульові з'єднання, трубопроводи 

для земснарядів)
610 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

44140000-3
44140000-3 Продукція, пов'язана з конструкційними матеріалами 

(Піддони дерев'яні)
8 400 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44140000-3
44140000-3 Продукція, пов'язана з конструкційними матеріалами 

(Піддони дерев'яні)
6 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби ПЕ-100 та фітинги)
80 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби сталеві)
5 300 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби сталеві)
7 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби сталеві)
17 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби сталеві)
10 200 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 



44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Фасонні частини до труб)
1 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

44160000-9
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та 

супутні вироби (Труби із нержавіючої сталі)
1 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

44170000-2
44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами (Листи сталеві)
20 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44210000-5
44210000-5 Конструкції та їх частини (Металевий кутник, смуга, 

швелер, балка)
14 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Ланцюги)
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Ланцюги)
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Ланцюги) 2 400 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Канати сталеві) 11 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Канати сталеві) 10 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р. 

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Лист просічно-витяжний) 400 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Катанка) 200 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Сітки щілинні на з'єднувальних шпильках) 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Сітки щілинні на з'єднувальних шпильках) 2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Електроди зварювальні)
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019р. 

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Електроди зварювальні) 2 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Дріт порошковий) 300 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Дріт ОК, СВ та інший)
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6 44310000-6 Вироби з дроту (Дріт ОК, СВ та інший) 300 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6
44310000-6 Вироби з дроту (Плетені сітки, колючий дріт, сітка плетена 

"Рабиця")

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44310000-6
44310000-6 Вироби з дроту (Плетені сітки, колючий дріт, сітка плетена 

"Рабиця")
600 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

44320000-9
44320000-9 Кабелі та супутня продукція  (Кабельно-провідникова 

продукція)
595 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44330000-2
44330000-2 Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Сталевий 

круг, шестикутник та квадрат)
12 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р. 

44410000-7 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні (Сантехніка) 615 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44440000-6 44440000-6 Вальниці (Вальниці )
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44440000-6 44440000-6 Вальниці (Вальниці )
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

44440000-6 44440000-6 Вальниці (Вальниці ) 22 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

44470000-5 44470000-5 Чавунні вироби (Трубопровідна арматура) 999 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44480000-8 44480000-8 Протипожежне обладнання різне (Пожежне обладнання) 200 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44510000-8 44510000-8 Знаряддя (Ручні нструменти) 405 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44510000-8
44510000-8 Знаряддя (Лопати, граблі віялові, сучкорізи, ножиці садові, 

сапи, мітли)
240 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44520000-1 44520000-1 - Замки, ключі та петлі (Пломби ЗПУ) 745 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44520000-1 44520000-1 Замки, ключі та петлі (Навісні та врізні замки) 149 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44530000-4 44530000-4 - Кріпильні деталі (Пружини, стопорні кільця,клини) 250 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44530000-4
44530000-4 Кріпильні деталі (Болти, гайки, дюбелі, саморізи, шурупи, 

гвинти, анкери, хомути, шплінти, шпильки)
345 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44620000-2
44620000-2 Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх 

деталі (Котли)
605 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44810000-1 44810000-1 Фарби (Лакофарбові вироби) 595 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

44830000-7
44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники (Піна 

монтажна, промивка для пістолету)
575 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

44920000-5
44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда (Вапно негашене, гіпс будівельний, 

крейда мелена)
700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

45110000-1
45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Демонтаж димової труби H-60 м до відм. + 40 м, інв.№305)
400 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища б.Скажена в районі 

випусківNo1, No2 лотка хвостопроводу від збагачувального  

виробництва  в  хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням 

обвалування )

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.



45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища б.Скажена в районі 

випусківNo1, No2 лотка хвостопроводу від збагачувального  

виробництва  в  хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням 

обвалування )

Відкриті двоетапні 

торги
листопад 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища б.Скажена в районі 

випусківNo1, No2 лотка хвостопроводу від збагачувального  

виробництва  в  хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням 

обвалування )

23 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища  б.Скажена  в  районі  випуску  

No5  лотка  хвостопроводу  від збагачувального  виробництва  в  

хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням обвалування)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища  б.Скажена  в  районі  випуску  

No5  лотка  хвостопроводу  від збагачувального  виробництва  в  

хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням обвалування)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом  гідромеханізації  від  хвостів  збагачувального  

виробництва    дільниці хвостосховища  б.Скажена  в  районі  випуску  

No5  лотка  хвостопроводу  від збагачувального  виробництва  в  

хвостосховище  з  укладкою  у  відвал  з влаштуванням обвалування)

23 500 000,00
Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом гідромеханізації від хвостів збагачувального 

виробництва відстійного ставка б. Боженарівка з укладкою у відвал з 

влаштуванням обвалування)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом гідромеханізації від хвостів збагачувального 

виробництва відстійного ставка б. Боженарівка з укладкою у відвал з 

влаштуванням обвалування)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Розчищення способом гідромеханізації від хвостів збагачувального 

виробництва відстійного ставка б. Боженарівка з укладкою у відвал з 

влаштуванням обвалування)

23 500 000,00
Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

45110000-1

45110000-1  Руйнування  та  знесення  будівель  і  земляні  роботи. 

(Днопоглиблювальні  роботиспособом  гідромеханізації  відстійного  

ставка хвостосховища б. Скажена від хвостів збагачувального 

виробництва)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1  Руйнування  та  знесення  будівель  і  земляні  роботи. 

(Днопоглиблювальні  роботиспособом  гідромеханізації  відстійного  

ставка хвостосховища б. Скажена від хвостів збагачувального 

виробництва)

Відкриті двоетапні 

торги
Жовтень 2019р.

45110000-1

45110000-1  Руйнування  та  знесення  будівель  і  земляні  роботи. 

(Днопоглиблювальні  роботиспособом  гідромеханізації  відстійного  

ставка хвостосховища б. Скажена від хвостів збагачувального 

виробництва)

50 500 000,00
Переговорна 

процедура
листопад 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи  

(Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і 

розроблення  кар’єру)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи  

(Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і 

розроблення  кар’єру)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи  

(Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і 

розроблення  кар’єру)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи  

(Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і 

розроблення  кар’єру)

110 820 000,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1
45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи  

(Послуги із нанесення шару грунту)
20 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1
45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги 

зі знімання шару грунту)
15 360 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1
45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги 

із планування гірничої маси)
10 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.



45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги 

допоміжною технікою:  екскаваторами, навантажувачами,  

бульдозерами,  грейдерами,  автомобілями-самоскидами  та інш.)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги 

допоміжною технікою:  екскаваторами, навантажувачами,  

бульдозерами,  грейдерами,  автомобілями-самоскидами  та інш.)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги 

допоміжною технікою:  екскаваторами, навантажувачами,  

бульдозерами,  грейдерами,  автомобілями-самоскидами  та інш.)

64 350 000,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Енергоцех. Перенос 

ділянки внутрішньозаводського газопроводу. інв. №18020 ")

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Енергоцех. Перенос 

ділянки внутрішньозаводського газопроводу. інв. №18020 ")

1 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів  і  залізничних  доріг;  

вирівнювання  поверхонь  (Технічне  обслуговування водопровідних 

мережкомбінату)

468 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Капітальний ремонт 

дюкерів водопроводу річної води від насосної станції  1-го підйому)

10 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013. Реконструкція 

водозабірних споруд насосної станції на р.Дніпро)

12 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45230000-8

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь (ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Встановлення 

комерційного вузла обліку питної води на місто на лінії закольцовки 

водоводів dy 250 та dy 500.» інв. №18810)

185 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45250000-4

45250000-4 -Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і 

переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (Роботи з 

переоснащення електрообладнання ЕКГ-10)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт стін збірно-розбірних майстерень, інв.№ 227)
276 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт аераційного фонаря будівлі головного корпусу інв.№ 

101)

108 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт стінових панелей будівлі складу обладнання /склади 

№№ 1-10/  інв.№ 225)

420 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт будівлі гаражу на 8 спец.автомобіліві інв № 161)
720 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівель будівель ЗВ  інв.№№ 9Г, 9Д, 128)
928 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт підлог складу готової продукціїї інв.№ 9Д)
38 400,00

Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна металевих віконних  рам в будівлях ЗВ, інв.№№ 9А, 9Б, 

9В)

900 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт зовнішніх стінових панелей будівлі відділення 

дезінтеграції,  інв.№ 9А)

90 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт залізобетонних підлог, майданчиків обслуговування в 

будівлях ЗВ інв.№№ 9А,9Б)

2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівлі будівлі відділення доводки  інв.№ 9В)
1 976 400,00

Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт зумпфа №5  інв.№ 70001А)
3 600 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.



45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт будівлі блоку фільтрів, відстійніків, cл. приміщеннь 

інв.№ 187)

2 800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт резервуарів питної води  інв.№№  330, 331)
900 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт і гідроізоляція внутрішніх м/к  бака водонапірної 

башти   інв.№ 70042А)

428 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт зовнішніх  стін  будівлі  реагентного господарства   

інв.№ 188)

672 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт побутових приміщень будівлі реагентного 

господарства   інв.№ 188)

300 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна віконних блоків в будівлі реагентного господарства    

інв.№ 188)

650 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи.(ДСТУ  Б.  Д.1.1-1:2013 Будівництво радіального згущувача 

глинистої  фракції на ЗВ )

200 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт фасаду будівлі фільтрувальної станції   інв.№ 43)
420 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт дорожнього покриття переїздів №№ 7, 8, 11, 14, 26, 27, 

інв.№ 236)

720 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покриття рамп будівель ТЕУ інв. №№ 42 , 61, 69)            
480 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівлі  трансформаторної підстанції ТП 407-3-167, 

інв.№ 50013)

360 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт вестибюля будівлі РМЦ-2   інв. 201)
870 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт коридора 4 поверху  будівлі РМЦ-2   інв. 201)
360 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт покрівлі будівлі РМЦ-2   інв. №201)
960 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівлі гаражу на 2 автомобіля, інв. №20655)
60 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи ( (Ремонт та посилення конструкцій будівлі РМЦ-1 з 

майстернями і побутовими приміщеннями, інв.№ 21)

3 240 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна віконних блоків на металевопластикові в будівлях 

енергоцеху,  інв.№№ 4, 47,64, 70104А)

68 400,00
Відкриті двоетапні 

торги
 червень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт будівлі ЦЗЛ, інв.71)
360 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45260000-7

(45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна опорних стільців та балок перекриття на відм.7,2 ; 12,0 

будівлі відділення дезінтеграції  інв.№ 9А)

720 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7

(45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт дюкерів водоводів технічної води Ду700мм і 

Ду1000мм с.Чонгарівка, (водолазні роботи), інв.№№291А,,18624)

189 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7

(45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт рибозахистного   пристрою на насосній станції 1-го 

підйому с.Домоткань (водолазні роботи) інв.70096А)

650 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт приміщень  будівлі клубу на 800 місць  інв.№ 22941)
468 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт фасаду  і цоколю  будівлі клубу на 800 місць  інв.№ 

22941)

240 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт приміщень   в  будівлі  клубу на 800 місць  інв. № 

22941)

406 800,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт водостічної системи будівлі клубу на 800 місць  інв. № 

22941)  

144 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт водостічної системи житлового будинку для 

приїжджих  інв.№ 21714)

300 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.



45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт приміщень з  заміною  сантехнічного обладнання в 

житловому будинку для приїжджих інв.№ 21714)

420 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт об'єктів благоустрою   житлового будинку для 

приїжджих інв №21714)

140 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівлі та водостічних жолобів будівлі 

заводоуправління  інв.№ 50)

120 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт санвузлів  5 поверху  в будівлі РМЦ-2  інв.№201)
60 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт приміщень ПВ в будівлі РМЦ-2  інв.№201)
144 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (ДСТУ  Б.  Д.1.1-1:2013 Реконструція покрівлі будівлі бази 

обслуговування вантажних автомобілів, інв.№114)

1 970 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (ДСТУ  Б.  Д.1.1-1:2013 Будівництво  знешламлюючо-

акумулюючого згущувача та майданчика для проміжного зберігання 

продуктів збагачення на ДОФП)

3 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи  (Ремонт покрівлі головного корпусу енергоцеху, інв.№31) 
760 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт побутових і службових приміщень будівлі 

фільтрувальної станції, інв.№43) 

1 400 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт будівель та мереж бази відпочинку "Дніпро")
5 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівель будівель комбінату) 
2 700 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Антикорозійний захист пожарнох драбин будівель комбінату) 
500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна віконних блоків в будівлі насосної станції 2-го підйому, 

інв.№14)

483 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт душових побутового приміщення ЗФ №1, інв.№10 

Збагачувального виробництва)

1 260 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013 Розробка  проекту "Капітальний  ремонт  

підкранового  шляху  козлового крану КК-20-32  ремонтно-механічного 

цеху,  інв. No 13101) 

2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7
45260000-7  Покрівельні  роботи  та  інші спеціалізовані  будівельні  

роботи (Ремонт будівлі пульпонасосної станції ЗВ, інв.№ 104)
900 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна віконних блоків в будівлях ГТВ (інв. №N№ 

163,164,227,229)

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Заміна стінових панелей насосної 2-го підйому. інв. № 168)
680 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт стінових панелей будівлі корпусу сушки, інв.№9Г) 
1 400 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт будівлі головного корпусу транспортного виробництва, 

інв.№101) 

4 400 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3
45310000-3 Електромонтажні роботи (Заміна НКУ, кабелів, аппаратури 

керування екскаватору ЕКГ-10)
5 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3
45310000-3 Електромонтажні роботи (Влаштування електропостачання 

з/д переїзда №4)
600 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45310000-3

45310000-3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  Заміна 

лотків і кабелів вторинних ланцюгів управління по ВРУ на ПС 150/35/6 

кВ ВД – 4)      

235 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45310000-3
45310000-3 Електромонтажні роботи (Заміна лотків і кабелів 

вторинних ланцюгів управління по ВРУ на ПС 150/35/6 кВ ВД – 4)      
150 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3
45310000-3 Електромонтажні роботи (Заміна акумуляторної батареї із 

зарядним пристроєм на ГРУ-6Кв)
445 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

45310000-3

45310000-3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  

Облаштування  системами пожежної сигналізації та оповіщення про 

пожежу будівлі клубу на 800 місць інв.№ 22941 )

600 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.



45310000-3

45310000-3 Електромонтажні роботи ( ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі РМЦ-2 інв. № 201)

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013.Облаштування системами протипожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей будівлі 

центральної заводської лабораторії інв. № 71)

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управлління евакуацієєю людей будівлі адміністративно-

побутового комбінату інв.№ 98)

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі адміністративно-

побутового корпусу інв. № 164)

700 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі відділу технічного 

навчання інв. No21687)

700 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі  промислового  

корпусу  гаража  для  самоскидів БелАЗ, інв. No 163)

1 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі головного корпусу, 

інв. No 101)

1 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі гаражу автоскреперів, 

інв. No 285)

700 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Реконструкція  електрообладнання  відкритого розподільчого пристрою 

інв.№70196А (ВРП-35 кВ)  і  в будівлі закритого розподільчого 

пристрою інв. № 292А (ЗРП-6 кВ)  підстанції  Домоткань-2)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Облаштування  системами пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей будівлі спального корпусу № 

3 б/в "Дніпро", інв.№33413)

810 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45310000-3
45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. 

Переоснащення існуючих комірок 6кВ ЗРУ-6кВ "РУ-4")
1 800 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р. 

45310000-3

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Заміна 

кабельної продукції та пускової апаратури будівлі блоку фільтрів, 

відстійників, службових приміщень ЦВП, інв.№ 187)

120 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
серпень 2020 р.

45310000-3
45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.Заміна 

стельового освітлення  РВ(бокс №1,2; скреперів) інв 101,225)
540 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

45310000-3 

45310000 -3 Електромонтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Облаштування системою пожежної сигналізації, оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей навісу для зберігання 

концентрату в біг-бегах, інв.№ 20651)

330 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45320000-6 45320000-6 Ізоляційні роботи (Ізоляція повітропроводів філії ВГМК) 950 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013. Розробка проекту " Переоснащення систем опалення будівель 

монтажного майданчика" )

200 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45330000-9

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи(ДСТУ Б. Д.1.1-

1:2013.Реконструкція системи водопостачання будівель монтажного 

майданчика з устаткуванням кранами пожежогасіння навісу для 

зберігання "біг-бегів" )

400 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

45330000-9
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи. (Заміна 

каналізаційних стояків в будівлі РМЦ.  інв. 201)
120 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

45330000-9
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи. (Ремонт 

приміщень;  заміна  сантехнічного обладнання  інв 21714)
468 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

45330000-9

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи. (Ремонт 

санвузлів  заміною сантехнічного обладнання в будівля 

заводоуправління. інв. 50)

60 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

45330000-9

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи. (Ремонт 

санвузлів  5 поверху з заміною сантехнічного обладнання  в будівлі 

РМЦ інв.201)

60 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.



45330000-9

45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (ДСТУ Б. Д.1.1-

1:2013. «Реконструкція системи водопідготовки та системи 

водовідведення бази відпочинку «Дніпро» філії «ВГМК» АТ «ОГХК»)

9 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45330000-9

 45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (ДСТУ Б. Д.1.1-

1:2013. Реконструкція  водоводу  діам.600мм від пікету 15 до пікету 23 

насосно-фільтровальної станції, інв.№ 18599А)

911 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45330000-9
45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Ремонт 

водоводу від фільтрувальної станції до ТЕЦінв. No 18761)
4 500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45330000-9

45330000-9  Водопровідні  та  санітарно-технічні  роботи.  (Ремонт  та  

заміна трубопроводів від швидкісних фільтрів No1,2,3,4 до резервуарів 

чистої води та водонапірної вежі. інв. No187)

600 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

45340000-2

45340000-2 Зведення огорож,монтаж поручнів і захисних засобів 

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Облаштування  системами автоматичної 

пожежної сигналізації та пожежогасіння кабельних  тунелів та 

вентиляційних надбудов  зовнішнього підземного господарства інв. № 

315А)

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

45340000-2

45340000-2 Зведення огорож,монтаж поручнів і захисних засобів 

(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.Заміна автоматичної системи пожежогасіння в 

високовольтних комірках в ЗРУ-6кВ ПС ВД-4)

100 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

січень - березень 

2020 р.

45410000-4
45410000-4 Штукатурні роботи (Ремонт стінових панелей будівлі РМЦ-

2, інв.№201)
550 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

45410000-4
45410000-4 Штукатурні роботи (Ремонт стінових панелей будівлі 

дільниці №1, інв.№261)
430 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

45420000-7
45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Заміна  металлопластикового 

вхідного блоку  в будівлі заводоуправління  інв.№ 50)
24 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

45420000-7

45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Ремонт металлопластикових 

вікон з заміною ущільнювачів і фурнітури  в будівлях  заводоупрвління  

інв. 50, 55, 201)

72 000,00 Пряма закупівля серпень 2020 р.

45420000-7

45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Заміна  віконних блоків  в 

будівлях  збагачувального виробництва

( інв.№ № 88, 9Б, 9В, 9Г, 280В, 168,104,128)

350 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

45430000-0
45430000-0 Покривання підлоги та стін  (Заміна покриття  підлоги з 

ламінату у коридорах будівлі заводоупрвління інв.№ 50)
420 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

45440000-3

45440000-3 - Фарбування та скління  (Нанесення захисного покриття 

на поверхню з відновленням геометричних розмірів проточної частини 

грунтових насосів  ГрТ160, 16Гру-8, 8Гр8,  ГрТ400,  Warman 12/10 )
998 000,00 Пряма закупівля

січень-квітень 2020 

р.

48320000-7 
48320000-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та 

зображеннями (Графічні редактори)
186 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

48610000-7 48610000-7 Системи баз даних (Системи управління базами даних) 955 900,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

48620000-0 48620000-0 Операційні системи (Операційні системи) 528 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

48920000-3 

48920000-3 Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу 

(Графічна інформаційна система транспортної мережі залізниць 

ТМкарта, та АРМ Вантажовідправника).

25 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

48920000-3 
48920000-3 Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу 

(Пакети  прикладного програмного забезпечення)
180 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з  

технічного обслуговування техніки)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з  

технічного обслуговування техніки)

14 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з  

технічного обслуговування техніки)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з  

технічного обслуговування техніки)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з  

технічного обслуговування техніки)

11 000 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

доведення рівня олив(мастил) та технологічних рідин до 

експлуатаційних норм в вузлах та агрегатах техніки)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 



50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

доведення рівня олив(мастил) та технологічних рідин до 

експлуатаційних норм в вузлах та агрегатах техніки)

9 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

техніки, а саме: діагностики, дефектування, ремонту, заміни, 

регулювання: ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння); ГРМ 

(газорозподільчий механізм), КПП (коробка передач); ГТ 

(гідротрансформатор); БК (бортовий комп’ютер); електрообладнання; 

ходової; бортових редукторів; балки; осі кочення; приводу насосів; 

насосів трансмісії, гідравліки; розподільників; системи охолодження 

ДВЗ; паливної системи; усунення течі робочих рідин: ДВЗ, трансмісії, 

гідравліки, палива; усунення заломів кріпильних болтів; РВД 

гідравліки, трансмісії, системи мастила ДВЗ, системи охолодження 

ДВЗ; шарнірно рухомих сполук відвалу, ножів відвалу, навісного 

обладнання (розпушувач); дії по відновленню рівня технічних мастил 

та олив (доливання) в вузлах та агрегатах техніки, тощо)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

техніки, а саме: діагностики, дефектування, ремонту, заміни, 

регулювання: ДВЗ (двигун внутрішнього згоряння); ГРМ 

(газорозподільчий механізм), КПП (коробка передач); ГТ 

(гідротрансформатор); БК (бортовий комп’ютер); електрообладнання; 

ходової; бортових редукторів; балки; осі кочення; приводу насосів; 

насосів трансмісії, гідравліки; розподільників; системи охолодження 

ДВЗ; паливної системи; усунення течі робочих рідин: ДВЗ, трансмісії, 

гідравліки, палива; усунення заломів кріпильних болтів; РВД 

гідравліки, трансмісії, системи мастила ДВЗ, системи охолодження 

ДВЗ; шарнірно рухомих сполук відвалу, ножів відвалу, навісного 

обладнання (розпушувач); дії по відновленню рівня технічних мастил 

та олив (доливання) в вузлах та агрегатах техніки, тощо)

6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Обслуговування 

окремих частин)

3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Технічне 

обслуговування VIP транспорту)

4 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

і технічного обслуговування транспортних засобів: ГАЗ 31029 (1од.), 

ZAZ VIDA (1од.) ВАЗ 21099 (1од.))

3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги  з  ремонту  і  технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

та технічного обслуговування  техніки,а саме: діагностики, 

дефектування, ремонту,технічного обслуговування  (ТО),заміни,  

регулювання:  ДВЗ(двигун  внутрішнього  згоряння);  ГРМ 

(газорозподільчий  механізм),  КПП  (коробка  передач);  ГТ  

(гідротрансформатор);  БК (бортовий  комп’ютер);  електрообладнання;  

ходової;бортових  редукторів;  балки;  осі кочення;  приводу  насосів;  

насосів  трансмісії,  гідравліки;  розподільників;  системи охолодження  

ДВЗ;  паливної  системи;  усунення  течі  робочих  рідин:  ДВЗ,  

трансмісії, гідравліки, палива; усунення заломів кріпильних болтів; 

РВД гідравліки, трансмісії, системи мастила ДВЗ, системи 

охолодження ДВЗ; шарнірно рухомих сполук відвалу, ножів відвалу, 

навісного обладнання (розпушувач); дії по відновленню рівня 

технічних мастил та олив (доливання) в вузлах та агрегатах техніки)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Технічне 

обслуговування автотракторної техніки)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

техніки)

3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання  (Послуги з 

ремонту транспортного засобу МоАЗ)

2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.



50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

9 990 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

9 990 000,00
Переговорна 

процедура
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

9 999 500,00
Переговорна 

процедура
січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

6 000 000,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування шарнірно-зчленованих самоскидів BELL 

B60E)

3 999 500,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

турбокомпресорів ТКР -36 (50од.))

800 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

гідромеханічних передач автомобілів БелАЗ)

6 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Роботи з  ремонту  

двигунів  внутрішнього  згорання  автомобілів БелАЗ)

4 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Роботи з  ремонту  

двигунів  внутрішнього  згорання  автомобілів БелАЗ)

2 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Роботиз  ремонту  

двигунів  внутрішнього  згорання  автомобілів БелАЗ)

6 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту  

автомобілів БелАЗ)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування автомобілів БелАЗ)

2 600 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування автомобілів БелАЗ)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування автомобілів БелАЗ)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування автомобілів БелАЗ)

1 400 000,00
Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

50110000-9

50110000-9-Послуги з ремонту і технічного 

обслуговуваннямототранспортних засобів і супутнього 

обладнання(Послуги з технічного обслуговування техніки)

7 500 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2020 р.



50110000-9

50110000-9  Послуги  з  ремонту  і  технічного обслуговування 

мототранспортних засобів  і  супутнього обладнання (Послуги з 

ремонтутехніки, а саме: діагностики, дефектування, ремонту,заміни, 

регулювання: ДВЗ(двигун внутрішнього  згоряння);  ГРМ  

(газорозподільчий  механізм),  КПП  (коробка  передач);  ГТ 

(гідротрансформатор);  БК  (бортовий  комп’ютер);  

електрообладнання;  ходової;бортових редукторів;  балки;  осі  

кочення;  приводу  насосів;  насосів  трансмісії,  гідравліки; 

розподільників; системи охолодження ДВЗ; паливної системи; 

усунення течі робочих рідин: ДВЗ, трансмісії, гідравліки, палива; 

усунення заломів кріпильних болтів; РВД гідравліки, трансмісії, 

системи мастила ДВЗ, системи охолодження ДВЗ; шарнірно рухомих 

сполук відвалу,  ножів  відвалу,  навісного  обладнання  (розпушувач);  

дії  по  відновленню  рівня технічних мастил  та олив (доливання) в 

вузлах та агрегатах техніки,тощо)

5 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

9 990 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з ремонту 

шарнірно-зчленованих самоскидів BELL B60E)

9 990 000,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р. 

50110000-9 

50110000-9  Послуги  з  ремонту  і  технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з 

технічного обслуговування  техніки)

7 500 000,00
Переговорна 

процедура

Жовтень-листопад 

2019р. 

50190000-3

50190000-3 Послуги з демонтування транспортних засобів (Аварійне 

відновлення посадкових місць вузлів гусеничної та колісної техніки 

(крани, грейдери, бульдозери та інше))

700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р. 

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги 

(Ремонт тепловоза ТГМ 6А №1323)  

12 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги 

(Заміна дерев'яних шпал на нові  дерев'яні, інв. 50042)

3 720 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги 

(Ремонт залізничної колії. Заміна дерев'яних шпал на залізобетоні., інв. 

80429)

540 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги 

(Ремонт залізничної колії. Заміна дерев'яних шпал на залізобетоні, інв. 

31115)

480 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги 

(Ремонт залізничної колії. Заміна дерев'яних шпал на залізобетоні, інв. 

236)

3 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

50240000-9

50240000-9–Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського 

транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги(Ремонт 

двигунів та гідродинамічних передач підіймального обладнання)

490 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

50240000-9

50240000-9–Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського 

транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги(Регламентні 

роботи земснаряду Вільногірець)

500 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

50310000-1

50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки 

(Послуги з технічного обслуговування та ремонту копіювальної техніки 

та системи GPS моніторінгу)

288 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

50320000-4

50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

персональних комп’ютерів (Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту комутаторів та серверного обладнання)

66 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

50330000-7

50330000-7 Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного 

обладнання (Послуги технічного обслуговування АСТ "Мередіан-1" та 

радіорелейних станцій)  

240 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

 50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт 

геодезичних приладів та пристроів)

50 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки)

55 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт і 

технічне обслуговування складових частин електричних схем)

100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.



50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування обладнання)

200 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне 

обслуговування комплекту обладнання АЗС)    

129 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

50410000-2

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних,випробувальних і контрольних приладів (ТО Систем 

протипожежної сигналізації)

45 000,00 Пряма закупівля грудень 2020р.

50420000-5

50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного 

та хірургічного обладнання ( Ремонт і технічне обслуговування 

медичної апаратури )

6 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

50430000-8
50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування 

високоточного обладнання (Метрологічні послуги) 
760 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50430000-8
50430000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

високоточного обладнання (Ремонт швидкостемірів 3СЛ-2М)
100 000,00

Переговорна 

процедура
Листопад 2019 р.

50430000-8

50430000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

високоточного обладнання (Технічне обслуговування комплектів 

автоматичної локомотивної сигналізації) 

25 000,00
Переговорна 

процедура
Листопад 2019 р.

50510000-3

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів і металевих контейнерівв (Відновлення геометричних 

розмірів з нанесенням захисного гумового покриття на деках 

концентраційного стола )

1 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

50510000-3

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів і металевих контейнерів (Нанесення захисного 

покриття на поверхню з відновленням геометричних розмірів 

проточної частини грунтових насосів продуктивністью 400м3/год, 2000 

м3/год та 4000 м3/год)

990 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50510000-3

50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, 

клапанів, кранів і металевих контейнерів (Відновлення геометричних 

розмірів з нанесенням захисного покриття частин насосів 18х20 WBC,  

18х20LSA,  18х20Warman)

2 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Капітальний ремонт екскаватора ЕК 10/50 №2 роботи з запчастинами ) 8 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Капітальний ремонт ЕК 6/45 №3 роботи з запчастинами)
6 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
вересень 2020 р.

50530000-9

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Модернізація систем густого мастила валу ротора екскаватора ЕРШР-

1600)

1 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Заміна канатів екскаватора КU-800)
2 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

50530000-9

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Ремонт опорної бази без запасних частин екскаватору ЕК 10/50) 3 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2020 р.

50530000-9

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Ремонт та технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів та 

механізмів філії)

998 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки 

(Послуги з технічного обслуговування компресорів)
0,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки 

(Послуги з технічного обслуговування компресорів)
1 050 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки 

(Послуги з технічного обслуговування компресорів)
450 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9
50530000-9  Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(Ремонт електричних машин)
2 000 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

50530000-9

50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки:

(Заміна відокремлювачів на елегазові вимикачі на ВРУ 150кВ  ПС 

150/35/6 кВ ВД–4)    

2 750 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

50610000-4 

50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного 

обладнання (Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

обладнання)

500 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

50610000-4 
50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного 

обладнання  (ТО та ремонт автомобільної техніки)
499 950,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

50710000-5

50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

електричного і механічного устаткування будівель (Технічне 

обслуговування дверей та турнікету в будівлі завоуправління)

36 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

50730000-1

50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

охолоджувальних установок (Технічне обслуговування систем 

кондиціонування)

88 680,00 Пряма закупівля травень 2020 р.



50750000-7
50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Технічне 

обслуговування ліфтів)
76 320,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

51110000-6
51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання (Ремонт 

автомобільної техніки)
599 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51120000-9 
51120000-9 Послуги зі встановлення механічного обладнання (Ремонт 

автомобільної техніки)
999 950,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51130000-2

51130000-2 Послуги зі встановлення парових генераторів, турбін, 

компресорів і пальників (Ремонт та налагодження турбокомпресорів, 

паливної апаратури та агрегатів залізничних локомотивів філії)

870 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51140000-5
51140000-5  Послуги зі встановлення двигунів (Ремонт автомобільної 

техніки)
999 950,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51210000-7
51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання 

(Відновлення працездатності насосів ННР-500)
500 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

51210000-7
51210000-7 Послуги зі встановлення вимірювального обладнання 

(Відновлення працездатності двигунів Д240, Д144 )
490 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51220000-0 

51220000-0 Послуги зі встановлення контрольного обладнання 

(Розточка посадкових місць, та обслуговування екскаваторів ЕК 6/45 та 

ЕК 10/50)

700 000,00 Пряма закупівля
грудень 2019р. - 

січень 2020р.

51230000-3
51230000-3 Послуги зі встановлення випробувального обладнання 

(Заміна шарової дороги на відвалоутворювачі ZP6600 №1)
990 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р. 

51530000-6

51530000-6 Послуги зі встановлення верстатів (Послуги з відновлення 

розмірів, шліфування направних, ремонту та встановлення частин і 

вузлів металообробних, токарно гвинторізних та інших, верстатів 

РМЦ, ЗВ, ГТВ та інших підрозділів філії )

700 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

51540000-9

51540000-9 Послуги зі встановлення машин та обладнання 

спеціального призначення (Послуги зі встановлення машин та 

обладнання до автомобілів)

215 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

51540000-9
51540000-9 Послуги зі встановлення машин та обладнання 

спеціального призначення (Ремонт автомобільної техніки)
380 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

60160000-7

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним транспортом 

(Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами до пунктів 

призначення на території Європейського Союзу та країн СНД)

9 500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

60160000-7

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним транспортом 

(Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами до пунктів 

призначення на території Європейського Союзу та країн СНД)

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2019 р.

60160000-7

60160000-7 Перевезення пошти автомобільним транспортом 

(Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами до пунктів 

призначення на території Європейського Союзу та країн СНД)

7 672 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
листопад 2019 р.

60180000-3
60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для 

перевезення товарів (Оренда вантажного автомобіля)
144 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

60210000-3

60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним 

транспортом (Послуги щодо організаці ї залізничних перевезень сухих 

безпечних вантажів насипної продукції  до    станції    Одеса-порт-

експорт,    Чорноморськ-порт  експорт, Ізмаїл-порт-експорт в 

спеціалізованому рухомому складі, а саме хоперах-цементовозах)

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2019 р.

60210000-3

60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним 

транспортом (Послуги щодо організаці ї залізничних перевезень сухих 

безпечних вантажів насипної продукції  до    станції    Одеса-порт-

експорт,    Чорноморськ-порт  експорт, Ізмаїл-порт-експорт в 

спеціалізованому рухомому складі, а саме хоперах-цементовозах)

55 400 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
листопад 2019 р.

60210000-3

60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним 

транспортом (Послуги щодо організації залізничних перевезень сухих 

безпечних вантажів тарно-штучної продукції у межах України та країн 

СНД в універсальному рухомому складі, а саме критих вагонах)

15 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

60210000-3

60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним 

транспортом (Послуги щодо організації залізничних перевезень сухих 

безпечних вантажів тарно-штучної, насипної продукції у внутрішньому 

по території України та країн СНД в універсальному рухомому складі, 

а саме напіввагонах)

26 600 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.



60210000-3

60210000-3 Послуги з перевезень громадським залізничним 

транспортом (Послуги щодо організації залізничних перевезень сухих 

безпечних вантажів насипної продукції по території України в 

спеціалізованому рухомому складі, а саме хоперах-цементовозах)

25 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

63110000-3

63110000-3 Послуги з обробки вантажів (Послуги щодо транспортного 

обробляння  вантажів насипом у портах (Одеський, Південний, 

Чорноморський) з доставкою до портів залізничними вагонами) 

40 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги

Листопад-грудень 

2019 р.

63110000-3

63110000-3 Послуги з обробки вантажів (Послуги щодо транспортного 

обробляння  вантажів насипом у портах (Одеський, Південний, 

Чорноморський) з доставкою до портів залізничними вагонами) 

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2019 р.

63110000-3

63110000-3 Послуги з обробки вантажів (Послуги щодо транспортного 

обробляння  вантажів насипом у портах (Одеський, Південний, 

Чорноморський) з доставкою до портів залізничними вагонами) 

Відкриті двоетапні 

торги
жовтень 2019 р.

63110000-3

63110000-3 Послуги з обробки вантажів (Послуги щодо транспортного 

обробляння  вантажів насипом у портах (Одеський, Південний, 

Чорноморський) з доставкою до портів залізничними вагонами) 

33 840 000,00
Переговорна 

процедура
січень 2020р.

63110000-3
63110000-3 Послуги з обробки вантажів (Експлуатація залізничної 

під᾽їздної колії філії)
35 000,00

Переговорна 

процедура

Листопад-грудень 

2019р.

63710000-9

63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту 

(Технічне обслуговування, в тому чіслі обов'язкове технічне 

обслуговування в період гарантійного терміну експлуатації 

вантажопідіймальних кранів та механізмів філії)

540 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

64120000-3
64120000-3 Кур’єрські послуги (Послуги з міжнародних експрес 

перевезень та експрес перевезень в межах України)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

64210000-1

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних (Послуги 

голосового зв'язку передачі даних та послуги використання місця в 

каналі кабельної каналізації)

550 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

64220000-4
64220000-4 Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного 

зв’язку і передачі даних (Радіочастотний моніторінг)        
72 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65110000-7 65110000-7 Розподіл води (Питна вода) 30 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65210000-8 65210000-8 Розподіл газу (Розподіл природного газу) 12 000 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65310000-9
65310000-9 Розподіл електричної енергії (Надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії)
15 000 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65310000-9
65310000-9 Розподіл електричної енергії (Надання послуг з компенсації 

перетікань реактивної електричної енергії)
7 000 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65310000-9
65310000-9 Розподіл електричної енергії (Надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління)
7 000 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

65320000-2
65320000-2 Експлуатація електричних установок (Пломбування, 

розпломбування, параметризація вузлів обліку електричної енергії)
100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування на транспорті 

КАСКО)  
450 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування на транспорті 

КАСКО)  
Пряма закупівля червень 2020 р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів)  
Пряма закупівля січень 2020 р.

66510000-8

66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове особисте страхування 

медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ при виконанні 

ними службових обов'язків)  

10,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове особисте страхування членів 

добровільних пожежних дружин)  
2 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

66510000-8

66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове страхування цивільної 

відповідальності суб'єктів господарюваня за шкоду, яка може бути 

заподіяна на об'єктах підвищенної небезпеки - хвостосховище балки 

Скажена, обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарюваня за шкоду, яка може бути заподіяна на об'єктах 

підвищенної небезпеки - гребля хвостосховища балки Скажена, 

обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарюваня за шкоду, яка може бути заподіяна на об'єктах 

підвищенної небезпеки - дамба хвостосховища балки Крута, 

обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарюваня за шкоду, яка може бути заподіяна на об'єктах 

підвищенної небезпеки - склад ПММ ТЕУ)  

7 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.



66510000-8

66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, 

обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів автотранспортом, обов'язкове страхування 

відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів з/д 

транспортом)  

4 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Обов'язкове особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті)  
4 000,00 Пряма закупівля грудень 2020р.

66510000-8
66510000-8 Страхові послуги (Добровільне страхування на транспорті 

КАСКО)  
52 990,00 Пряма закупівля грудень 2020р.

71240000-2

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги  (Нагляд за 

дотриманням  проектних рішень хвостосховищ   б. Скажена та б. 

Крута)

49 970,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71240000-2
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 

(Авторський нагляд за будівництвом об′єктів філії ВГМК)
500 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71240000-2

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги 

(Авторський нагляд за веденням робіт, що виконуються згідно проєкту 

«Отработка запасов Восточного участка Малышевского 

месторождения», та узгодження виробничої програми гірничих робіт у 

2020 році)

170 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71250000-5
71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Розробка 

землевпорядних документацій)
490 000,00 Пряма закупівля серпень 2020 р.

71310000-4
71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Експертне обстеження обладнання підвищеної небезпеки)
50 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

71310000-4

71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Послуги з експертного обстеження і технічного огляду, та визначення 

можливості та строків подальшої експлуатації електричного 

устаткування )

100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71310000-4
71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Експертиза   будівництва подовження  ПЛ по міжрудній зоні)
160 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

71310000-4
71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Надання технічної допомоги в розробці проектних рішень)
220 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71310000-4

71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Експертиза «Плану розвитку гірничих робіт на 2021 рік» на 

відповідність НПАОП України)

15 000,00 Пряма закупівля жовтень 2020 р.

71310000-4

71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Обстеження і аналіз схем електропостачання та умов руху 

великовантажних автосамоскидів кар’єру № 7)

50 000,00 Пряма закупівля листопад 2020 р.

71310000-4
71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва 

(Карти даних небезпечного фактора на прекурсори)
4 500,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71320000-7
71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка 

землевпорядних документацій)
500 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2020р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  

Розробка проекту "Заміна лотків і кабелів вторинних ланцюгів 

управління по ВРУ на ПС 150/35/6 кВ ВД – 4")       

15 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Розробка проекту "Заміна відокремлювачів на елегазові вимикачі на 

ВРУ 150кВ  ПС 150/35/6 кВ ВД–4") 

250 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Розробка проекту " Заміна акумуляторної батареї із зарядним 

пристроєм на ГРУ-6Кв")

55 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Розробка проекту "Реконструкція РУ 0,4 кВ ПС 6/0,4 кВ "ТП-16" по 

заміні комірок з викотними елементами (НФС)")

200 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Розробка проекту "Реконструкція  2-го вводу будівлі фільтрів та 

відстойників НФС")

50 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

71320000-7

71320000-7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013. Розробка проекту "Облаштування навісу для зберігання 

концентрату в біг-бегах пристроєм захисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів" з проходженням експертизи 

розроблленої проектно кошторисної документації)

100 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

71320000-7

71320000 -7  Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 Розробка робочого проекту «Системи протипожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу будівлі адміністративно-

побутового комбінату, інв. No 98» Філії  «ВГМК»  АТ  «ОГХК»  з  

проходженням  експертизи  розробленої  проектно-кошторисної 

документації)

80 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.



71320000-7

71320000 -7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 Розробка робочого проекту «Системи протипожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу будівлі адмінистративно-

побутового корпусу,інв. No 164» Філії  «ВГМК»  АТ  «ОГХК»  з  

проходженням  експертизи  розробленої проектно-кошторисної 

документації)

80 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71320000-7

71320000 -7 Послуги з інженерного проектування  (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 Розробка робочого проекту «Системи протипожежної 

сигналізації таоповіщення  про  пожежу  будівлі  промислового  

корпусу  гаража  для  самоскидів БелАЗ, інв. No 163» Філії «ВГМК» 

АТ «ОГХК» з проходженням експертизи розробленої проектно-

кошторисної документації)

75 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71320000-7

71320000 -7 Послуги з інженерного проектування (ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 Розробка робочого проекту «Системи протипожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу будівлі головного корпусу, інв. 

No 101» Філії «ВГМК» АТ «ОГХК» з проходженням експертизи 

розробленої проектно-кошторисної документації)

60 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71320000-7

71320000 -7  Послуги з інженерного проектування(ДСТУ Б.Д.1.1-

1:2013 Розробка робочого проекту «Системи протипожежної 

сигналізації та оповіщення про пожежу будівлі гаражу автоскреперів, 

інв. No 285» Філії «ВГМК» АТ «ОГХК» з проходженням експертизи 

розробленої проектно-кошторисної документації)

55 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71320000-7

71320000 -7 Послуги з інженерного проектування(ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 

Розробка робочого проекту «Системи протипожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу будівлі центральної заводської лабораторії, 

інв. No 71» Філії «ВГМК» АТ «ОГХК» з проходженням експертизи 

розробленої проектно-кошторисної документації)

40 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71320000-7
71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розробка проекту 

освітлення обігової води)
999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71330000-0
71330000-0 Інженерні послуги різні (Експертне обстеження та 

позачерговий технічний огляд посудин, що працюють під тиском)
150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71330000-0
71330000-0 Інженерні послуги різні (Інженерні дослідження - будівель, 

споруд, передавальних пристроїв)
450 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

71340000-3
71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Розробка землевпорядних 

документацій)
999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

71340000-3
71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Експертиза проетів 

будівництва філії ВГМК)
24 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

71340000-3
71340000-3 Комплексні інженерні послуги (Розробка проекту 

переробки пісків техногенного родовища)  
999 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71350000-6
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Геодезичні та 

метеорологічні послуги)
35 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71350000-6
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Очищення 

відпрацьованого масла гідросистем екскаваторів)
600 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71350000-6
71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Проведення 

експертизи ТТЗ)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71350000-6
71350000-6 Комплексні інженерні послуги (Розробка тимчасових норм 

витрати палива для техніки філії)  
10 000,00 Пряма закупівля

січень-червень 2020 

р.

71510000-6

71510000-6 Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань 

(Інженерно-геологічні вишукування - вишукувальне буріння та 

лабораторні дослідження грунтів)

500 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

71520000-9
71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 

(Авторський та технічний нагляд за будівнцтвом об'єктів  філії ВГМК)
999 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

71530000-2

71530000 -2 Консультаційні послуги в галузі будівництва (Розробка 

рекомендацій з відновлення конструктивних елементів будівель, 

споруд, передавальних пристроїв)

500 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

71610000-7
71610000-7 Послуги з випробувань та аналізу складу та чистоти 

(Сюрвеєрні послуги в портах  Одеський, Південний, Чорноморський).
310 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

71620000-0
71620000-0 Аналітичні послуги (Послуги з сертифікації походження 

товарів/послуг та видачі сертифіката про походження товарів/послуг)
120 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71620000-0

71620000-0 Аналітичні послуги (Виконання всебічного аналізу 

обставин і причин виникнення аварій та аварійних ситуацій на 

гірничорудних підприємствах за 2019р. та розробка практичних 

рекомендацій щодо їх попередження)

12 600,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

71620000-0
716200000-0–Аналітичні послуги (Консультаційні послуги при 

розробці виробничих технологічних схем)
150 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

71620000-0 71620000-0 Аналітичні послуги (Проведення технічного огляду КТЗ) 147 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.



71620000-0

71620000-0 Аналітичні послуги (Аналіз матеріалів річного технічного 

звіту філії "ВГМК" АТ "ОГХК" про стан гідротехнічних споруд 

хвостового господарства в балці "Крута" та в балці "Скажена" за 2019 

рік)

120 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань  

(Модернізація систем густої змазки відвалоутворювача ZP6600 )
650 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р. 

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань  (Ремонт 

барабанного живильника екскаватору ЕРШР - 1600)
250 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
лютий 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з 

повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки)
245 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71630000-3

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (Експертне 

обстеження та позачерговий технічний огляд вантажопідіймальних 

механізмів)

450 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Технічне 

обслуговування підземних газопроводів середнього тиску)
50 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань  (Послуги з 

технічного огляду та визначення можливості та строків подальшої 

експлуатації електричного устаткування)

100 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань 

(Випробування, ремонт та вибраковка балонів)
60 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження  

резервуарів питної води  інв. №№ 330,331)
55 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
липень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань  (Обстеження і 

паспортизація будівель і споруджень ГТВ)
72 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

будівлі виробництва №3,  інв.№75)
55 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

будівлі ЗРУ 6 кВ РУ2,  інв.№75А)
25 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

будівлі станції нейтралізації, інв.№119)
45 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

будівлі трансформаторної підстанції, інв.№119А)
25 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

дюкерів водоводів технічної води Ду700мм і Ду1000мм с.Чонгарівка, 

(водолазні роботи)  інв.№№291А,,18624)

110 400,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань                

(Обстеження рибозахистного   пристрою на насосній станції 1-го 

підйому с.Домоткань (водолазні роботи) інв.70096А)

50 400,00
Відкриті двоетапні 

торги
Квітень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

та паспортизація будівель і споруд ЕЦ   інв.№№ 70104А, 231)
36 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
травень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань (Обстеження 

технічного стану окремих констукцій  будівель та споруд ЗВ)
150 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
березень 2020 р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань (проведення 

технічного огляду КТЗ)
429 000,00

Відкриті двоетапні 

торги
січень 2020 р.

71630000-3

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань  

(Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд систем 

гідравлічного вилучення та складання промислових хвостів. 

Хвостосховище у балці Крута)

150 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
червень 2020 р.

71730000-4
71730000-4 Послуги промислового контролю (Послуги з 

фітосанітарного контролю підкарантинних вантажів)
18 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

71730000-4
71730000-4 Послуги промислового контролю (проведення експертизи 

ТТЗ)
300 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

72210000-0

72210000-0 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення 

(Інформаційні послуги кваліфікованого електронного цифорвого 

підпису)

10 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

72260000-5

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 

(Інсталяція та надання ліцензій на право користування програмним 

забезпеченням)  

100 800,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

72260000-5

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням  

(Супроводження програм АКР-2;  програмної продукції ІД 

«БУДСТАНДАРТ» )

14 400,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

72310000-1

72310000-1 Послуги з обробки даних (Інформаційні послуги по 

переведенню власного парку вантажних вагонів на систему технічного 

обслуговування і ремонту по фактично виконаному  обсягу робіт)

5 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

72320000-4
72320000-4 Послуги повʼязані з базами даних (Підтримання бази 

ліцензійного забезпечення)
5 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

72330000-2

72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та 

даних (Розробка змін до технічних умов (ТУ У) на  концентрат 

ільменітовий Малишевського родовища)

100 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.



72330000-2

72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та 

даних (Розробка змін до технічних умов (ТУ У) на  концентрат 

цирконовий)

100 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

72330000-2

72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та 

даних (Розробка змін до технічних умов (ТУ У) на  концентрат 

рутиловий)

100 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

72330000-2

72330000-2 Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та 

даних (Розробка змін до технічних умов (ТУ У) на  концентрат дистен-

силіманітовий)

100 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

72410000-7 72410000-7 Послуги провайдерів (Послуги доступу до Інтернет)  356 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

72720000-3
72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж (Послуги пов'язані з 

доступом до Інтернет)
340 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

73210000-7
73210000-7 Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень 

(Геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка)
300 000,00 Пряма закупівля вересень 2020 р.

73420000-2

73420000-2 Техніко-економічне обгрунтування та технологічна 

демонстрація (Проведення повторної детальної геолого-економічної 

оцінки запасів Малишевського родовища)

990 000,00 Пряма закупівля
січень-вересень   

2020 р.

73430000-5 73430000-5 Випробовування та оцінювання (Проведення експертиз) 420 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

75110000-0
75110000-0 Загальні державні послуги (Послуги пов'язані з

оформленням  правовстановлюючих документів на земельні ділянки)
50 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

75120000-3
75120000-3 Адміністративні послуги державних установ (Видача 

рекомендацій з питань обгрунтування потреби у воді)
500,00 Пряма закупівля листопад 2020 р.

75120000-3
75120000-3 Адміністративні послуги державних установ (Висновки 

державної санітарно-гігієнічної експертизи)
40 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

75220000-4 
75220000-4 Оборонні послуги (Обслуговування аварійно-рятувальним 

загоном)
485 000,00 Пряма закупівля листопад 2019р.

75250000-3
75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб (Діагностика, 

перезарядка вогнегасників та ремонт пожежного обладнання)
192 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

75250000-3
75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб (Відновлення 

системи пожарної сигналізації)
200 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

75250000-3

75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб (Передача 

сигналів про пожежу на пульт централізованого пожежного 

спостереження) 

90 000,00 Пряма закупівля грудень 2020р.

76480000-1
76480000-1 Послуги з укладання труб (Оренда трубоукладача без 

водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

76480000-1
76480000-1 Послуги з укладання труб (Оренда трубоукладача без 

водія)

Відкриті двоетапні 

торги

Жовтень-листопад 

2019р.

76480000-1
76480000-1 Послуги з укладання труб (Оренда трубоукладача без 

водія)
2 620 512,00

Переговорна 

процедура
Листопад 2019 р.

77220000-8

77220000-8 Послуги з просочування деревини (Обробка 

вогнезахисними засобами поверхонь стропильних конструкцій дахів 

будівель комбінату)

402 400,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

79110000-8
79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва (надання послуг)
44 200,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

79220000-2 79220000-2 Податкові послуги (Послуги митних брокерів) 20 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

79520000-5
79520000-5 Копіювальні - розмножувальні послуги (Послуги 

копіювання та сканування)
480 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

79710000-4 79710000-4 Охоронні послуги (Послуги з охорони об'єктів) 4 000 000,00
Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019 р.

79810000-5 79810000-5 Друкарські послуги (Оренда копіювальних машин)         999 780,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

79820000-8
79820000-8 Послуги пов'язані з друком (Публікації оголошення, заяви в 

ЗМІ)
150 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

80510000-2
80510000-2 Послуги з професійної підготовки спеціалістів (Навчання 

персоналу, не повʼязане з виробничою діяльністю )
286 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

80530000-8
80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки (Навчання 

персоналу, повʼязане з виробничою діяльністю)
396 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

85140000-2
85140000-2  Послуги у сфері охорони здоров’я різні  (Бактеріологічні 

дослідження, обовязковий медичний огляд працівників)
180 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Лабораторні 

дослідження якості питної та Дніпрової води)
165 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Контроль 

виробничих шкідливих факторів, змиви БГКП в баклабораторію)
75 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Бактеріологічне 

обстеження працівників цеху) 
6 000,00 Пряма закупівля жовтень 2020 р.

85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Обстеження 

працівників цеху) 
14 000,00 Пряма закупівля березень 2020 р.

85140000-2

85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров`я різні (Науково-технична 

розробка: технологічного регламенту з виробництва питної води та 

технологічного регламенту очисних споруд)

100 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.



85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров'я різні (Лабораторні 

дослідження) 
112 500,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

85140000-2
85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров'я різні (Токсикологічне 

досʹє)
22 500,00 Пряма закупівля грудень 2020р.

85140000-2

85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров'я різні (Проведення 

психофізіологічного обстеження працівників філії з наданням 

висновків психофізіологічної експертизи)

80 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

90430000-0 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод (Стічні води) 15 000,00 Пряма закупівля грудень 2019 р.

90470000-2
90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Очищення 

каналізаційних систем філії ВГМК)
700 000,00 Пряма закупівля Квітень 2020 р.

90510000-5
90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям (Збирання та 

утилізація безпечних відходів)
80 000,00 Пряма закупівля серпень 2020 р.

90520000-8

90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, 

токсичними, медичними та небезпечними відходами (Збирання та 

утилізація небезпечних відходів)

150 000,00 Пряма закупівля травень 2020 р.

90710000-7 90710000-7 Екологічний менеджмент (Оцінка впливу на довкілля) 940 000,00 Пряма закупівля лютий 2020 р.

90720000-0

90720000-0 Захист довкілля (Послуги з приймання у Верхове 

регулююче водосховище скинутих філією "ВГМК" АТ "ОГХК" 

дебалансних стічних вод згідно "Регламенту відведення у водний 

об'єкт дебалансних стічних вод з акумулюючої ємності у б.Скажена" та 

перекачуванню їх Верхньодніпровською насосною станцією у 

Кам`янське водосховище.)

950 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

90730000-3

90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення 

(Проектна  документація для впровадження автоматизованої системи 

комплексного екологічного моніторингу)

705 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

90730000-3
90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення 

(Моніторинг забруднень)
43 000,00 Пряма закупівля липень 2020 р.

90730000-3

90730000-3 Відстеження, моніторинг забруднень і відновлення 

(Контроль за вмістом  оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих 

газах автомобілів) 

150 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.

90910000-9
90910000-9 Послуги з прибирання (Очищення, обробка і підготовка 

вантажних вагонів до навантаження, розвантаження вагонів)
898 000,00 Пряма закупівля Листопад 2019 р.

98510000-1

98510000-1 Послуги працівників у сфері торгівлі та промисловості 

(Послуги з розвантаження вагонів з сипучими матеріалами, очищення, 

обробки і підготовки рухомого складу)

990 000,00 Пряма закупівля червень 2020 р.

32410000-0 32410000-0 Локальні мережі (Послуги цифрової телефонії) 96 000,00 Пряма закупівля жовтень 2020 р.

90510000-5
90510000-5 Утилізація  сміття та поводження зі сміттям (Послуги з 

перевезення сміття).
34 419,13              Пряма закупівля Листопад 2019 р.

98110000-7

 98110000-7 -Послуги підприємницьких, професійних та 

спеціалізованих організацій.–(Технічне обслуговування рентгенівських 

спектрометрів, технічне обслугову-вання блоків гама-джерел, 

продовження терміну експлуатації ДІВ, введення в експлуатацію 

блоків ДІВ, отримання паспортів радіаційної безпеки продуктів 

збагачення, надання науко-во-технічної допомоги з аналітичного 

контролю та метрологічного забезпечення ЦЗЛ, атес-тація ЦЗЛ, 

внесення змін до реєстру ДІВ).

400 000,00            Пряма закупівля Листопад 2019 р.

34140000-0

34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби 

(Великовантажний мототранспортний засіб (Кар’єрний самоскид 

БелАЗ-7547))

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

34140000-0

34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби 

(Великовантажний мототранспортний засіб (Кар’єрний самоскид 

БелАЗ-7547))

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

34140000-0

34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби 

(Великовантажний мототранспортний засіб (Кар’єрний самоскид 

БелАЗ-7547))

40 000 000,00       
Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги  

екскаватора-драглайн  для  формування  захисного    валу    з    хвостів  

збагачувального    виробництва   хвостосховища  б.Скажена)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги  

екскаватора-драглайн  для  формування  захисного    валу    з    хвостів  

збагачувального    виробництва   хвостосховища  б.Скажена)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

45110000-1

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Послуги  

екскаватора-драглайн  для  формування  захисного    валу    з    хвостів  

збагачувального    виробництва   хвостосховища  б.Скажена)
2 450 000,00         

Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

45110000-1
45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Послуги зі знімання шару ґрунту)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.

45110000-1
45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Послуги зі знімання шару ґрунту)

Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2019р.



45110000-1
45110000-1 - Руйнування та знесення будівель і земляні роботи 

(Послуги зі знімання шару ґрунту)
134 000 000,00     

Переговорна 

процедура
грудень 2019р.

79820000-8 79820000-8–Послуги,пов'язані з друком (Друкування газети) 446 100,00            Пряма закупівля січень 2020 р.

42120000-6
42120000-6 Насоси та компресори (Компресори)

600 000,00            
Відкриті двоетапні 

торги

січень-грудень 

2020 р.

44170000-2
44170000-2 Плити,  листи,  стрічки  та  фольга,  пов’язані  з 

конструкційними  матеріалами (Листи  сталеві)
500 000,00            

Відкриті двоетапні 

торги

січень-грудень 

2020 р.

75250000-3

75250000-3Послуги    пожежних    і    рятувальних    служб  

(Проведення    технічного обслуговування  систем протипожежної 

сигналізації на об’єктах  філії «ВГМК» АТ «ОГХК»)
60 000,00              пряма закупівля

січень-грудень 

2020 р.

66510000-8

66510000-8 – Страхові послуги (Послуги з актуарних розрахунків 

показників, що визначають довгострокові

зобов’язання підприємств Замовника з виплат їхнім працівникам)

70 000,00              пряма закупівля
січень-грудень 

2020 р.

14710000-1
14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь(Заготівки зі сталі, 

чавуна та бронзи)
300 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

14710000-1
14710000-1 Залізо, свинець, цинк, олово та мідь(Вироби з чавуна та 

сталі)
1 800 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

16140000-8 16140000-8 Розкидачі гною (трактори) 999 900,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

16160000-4 16160000-4 Садова техніка різна (косарки, візки). 890 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

16540000-2 16540000-2 Сільськогосподарські розвантажувальні напівпричепи 900 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

16730000-1 16730000-1 Тягові електродвигуни 900 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

31210000-1
 31210000-1Електрична апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл (Електроапаратура)
699 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

32440000-9

32440000-9Телеметричне  та  термінальне  обладнання(Технічне 

обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування на 

залізничній під’їзній колії філії)

250 000,00
пряма 

закупівля
квітень 2020р.

32570000-9 32570000-9 Комунікаційне обладнання(Високовольтне устаткування). 1 500 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34110000-1 34110000-1 Легкові автомобілі (автомобілі) 2 125 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34110000-1 34110000-1 Легкові автомобілі (автомобілі) 2 125 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34120000-4 34120000-4 Грейдери та планувальники (грейдери) 15 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34140000-0 34140000-0Великовантажні мототранспортні засоби (самоскиди). 5 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34140000-0 34140000-0Великовантажні мототранспортні засоби (самоскиди). 10 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

34510000-5 34510000-5 Судна (човни) 96 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

34610000-6
34610000-6 Залізничні локомотиви та тендери (запасні частини до 

локомотивів серії ТЕМ) 900 000,00 грн. з урахуванням ПДВ
900 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

34610000-6
34610000-6 Залізничні локомотиви та тендери (запасні частини до 

локомотивів серії ТГМ)
800 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

34620000-9
34620000-9 Рейковий рухомий склад (Оренда тепловоза маневрового 

без оператора)
1 350 000,00 Відкриті торги січень 2020 р.

34940000-8 34940000-8 Залізничне обладнання (Залізничне кріплення) 1 000 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

38120000-2 38120000-2 Метеорологічні прилади (лабораторне обладнання) 990 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

38230000-6 
38230000-6 Геофізичні електромагнітні прилади (лабораторне 

обладнання)
990 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

38290000-4
38290000-4 Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні 

прилади та пристрої (тахеометри)
4 140 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

38430000-8 38430000-8 Детектори та аналізатори (детектори) 1 600 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

38430000-8 38430000-8 Детектори та аналізатори (детектори) 2 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

42110000-3 42110000-3Турбіни та мотори(Насоси) 999 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

42120000-6 42120000-6 Насоси  та  компресори(Насоси). 1  500000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

42120000-6 42120000-6 Насоси  та  компресори(Насоси) 3 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.



42120000-6
42120000-6 Насоси та компресори (Пневматичне обладнання для 

екскаваторів)
1 400 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

42120000-6 42120000-6 Насоси та компресори ( Гідравлічні насоси ) 1 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

42120000-6
42120000-6 Насоси та компресори ( Системи мащення роторних 

екскаваторів )
2 600 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

42130000-9
42130000-9 Арматура трубопровідна: крани,вентилі, клапани та подібні 

пристрої (Трубопровідна арматура)
999 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

42140000-2
42140000-2 Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні 

елементи(Запчастини  до збагачувального обладнання)
3 000 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

42620000-8
42620000-8 Токарні, розточувальні та фрезерувальні верстати 

(верстати)
589 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

42630000-1 42630000-1 Металообробні верстати (верстати, машини, преси) 600 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

42640000-4
42640000-4 Верстати для обробки твердих матеріалів, окрім металів  

(верстати).
600 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

42910000-8
42910000-8 Апарати  для  дистилювання, фільтрування  чи  

ректифікації(Насоси)
999 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

42930000-4
42930000-4 Центрифуги,  вальцювальні  машини  чи  торгові  

автомати(Насоси)
199 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

43210000-8 43210000-8 Машини для земляних робіт (екскаватори). 2 500 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

43210000-8 43210000-8 Машини для земляних робіт (навантажувачі) 6 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

 43410000-0
 43410000-0Машини для обробки мінералів(Збагачувальне 

устаткування)
2 000 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

43640000-1 43640000-1 Частини екскаваторів (електродвигуни) 1 920 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

43640000-1 43640000-1 Частини екскаваторів (запасні частини до ЕК та ЕКГ) 2 000 000,00 Відкриті торги червень2020р.

43830000-0 43830000-0 Електричні інструменти (Електричні інструменти) 400 000,00
пряма 

закупівля

січень-грудень 

2020р.

43830000-0
43830000-0Електричні  інструменти(Зварювальне  устаткування, 

електричні  інструменти).
599 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

44110000-4 44110000-4 Конструкційні матеріали (Бетон, розчин) 990 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

44110000-4 44110000-4 Конструкційні матеріали (Залізобетонні вироби 3 000 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

44110000-4 44110000-4 Конструкційні матеріали (конструкційні матеріали) 990 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

44310000-6  44310000-6 Вироби з дроту (кабельно-провідникова продукція) 2 215 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

44420000-0 44420000-0 Будівельні товари (Цемент, шпаклівки) 700 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

44440000-6 44440000-6 Вальниці (Вальниці) 295 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45220000-5

ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013. Ремонт  металоконструкцій  технологічних  

площадок збагачувального виробництва:   (45220000-5 -Інженерні та 

будівельні роботи).

6 565 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

45220000-5

ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013. Встановлення  стаккер-циклона  на конвеєрній  

естакаді (горизонтальній) ДОФП з метою відпрацювання технології 

згущення пульпи:   (45220000-5 -Інженерні та будівельні роботи)

1 850 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи(Ремонт зумпфа /з/б ємність об’єм 1500 кв.м/ , інв.No70186А  )
3 600 000,00 Відкриті торги

січень-грудень 

2020р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи    (Ремонтпокриття    залізничних  переїздів  автодороги  від  

перехрестя  дороги  між  пром. фабрикою, інв.No 80542)

414 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи   (Ремонт покрівлі  будівлі адміністративного корпусу, інв.No 

98) 

864 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45260000-7 
45260000-7      Покрівельні  роботи  та  інші  спеціалізовані  будівельні  

роботи     (Ремонт покрівлі  ангара No інв.No 20650) 
384 000,00 Відкриті торги

січень-грудень 

2020р.

45260000-7
45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Ремонтвіконних блоків  в 

будівлях  ЗВінв.NoNo10)
48 000,00 Відкриті торги

січень-грудень 

2020р.

45260000-7

45260000-7      Покрівельні  роботи  та  інші  спеціалізовані будівельні  

роботи     (Заміна  віконних блоків  в будівлях  збагачувального 

виробництваінв.No No 88, 9Б, 9В, 9Г, 280В, 168,104,128,14)

767  400,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45260000-7
45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонт покрівель будівель ЗВ, інв.NoNo 9В, 9Г,9А, 104)
300 000,00 Відкриті торги

січень-грудень 

2020р.



45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонтбудівлі житлового  будинку  для  приїжджихз  

облаштуванням  території , інв.No21714) )

804 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45260000-7

45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (Ремонтфасаду та приміщеньбудівлі  клубу на 800 місць, 

інв.No22941)   

870 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

45310000-3

45310000-3 ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013Електромонтажні 

роботи.(Реконструкція зливової каналізації в будівлі головного 

корпусуінв. No31).

90 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

45330000-9

45330000-9  Водопровідні  та  санітарно-технічні  роботи.  (Заміна  

трубопроводів зливової каналізації в будівлях відділення доводки інв. 

9в, корпусу сушки  інв. 9г та складу готової продукціїї інв. 9д)

288 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

45330000-9

45330000-9  Водопровідні  та  санітарно-технічні  роботи.  (ДСТУ  Б.  

Д.1.1-1:2013 «Реконструкція системи гарячоговодопостачання дільниці  

No2 РМУ». інв. No201)

360 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

45330000-9

45330000-9  Водопровідні  та  санітарно-технічні  роботи.  (ДСТУ  Б.  

Д.1.1-1:2013 «Оснащення комерційними вузлами обліку  водоводів  

технічної,  питної  водита стічних вод»).

456 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

48820000-2 48820000-2 Сервери (Модернізація серверів ЦКТТ) 120 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

34940000-8 34940000-8  Залізничне  обладнання  (Шпали  деревʼяні п росочені) 1 000 000,00 Відкриті торги
січень-грудень 

2020р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту  і  пов’язаного  обладнання  та  супутні  

послуги  (Повний  огляд  автозчепного пристрою власних тепловозів)

200 000,00 Відкриті торги лютий 2020р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту  і  пов’язаного  обладнання  та  супутні  

послуги  (Технічний  оглядповітряних резервуаріввласних тепловозів)

200 000,00 Відкриті торги лютий 2020р.

50220000-3

50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування 

залізничного транспорту  і  пов’язаного  обладнання  та  супутні  

послуги  (Організація  проведення капітального ремонту власних 

вантажних вагонів)

20 000 000,00 Відкриті торги квітень 2020р.

50230000-6

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (Технічне 

обслуговування локомотивів серії ТЕМ та ТГМ в об’ємі робіт ТО-3)

1 100 000,00 Відкриті торги
лютий-грудень 

2020р.

50530000-9
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(ремонт опорної бази екскаватора крокуючого ЭШ 10\50) 
8 000 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

50710000-5

50710000-5–Послуги з ремонту і технічного обслуговування  

електричного і механічного устаткування будівель(Технічне 

обслуговування таремонт електричного обладнанняоб’єктів)

900 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

51510000-0
51510000-0 Послуги зі встановлення універсальних машин та 

обладнання
950 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

51520000-3
51520000-3 Послуги зі встановлення сільськогосподарської та 

лісівничої техніки
950 000,00

пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

71320000-7

71320000-7 -Послуги з інженерного проектування (Реконструкція 

кар’єру No 7 з метою доопрацювання балансових запасів Східної 

ділянки Малишевського родовища в районі   м. Верхівцеве)

8 286 267,60 Відкриті торги квітень 2020р.

71630000-3
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань 

(Обстеження  водоводу  с. Вільні Хутори.  інв. No18624 )
40 000,00 Відкриті торги

лютий-грудень 

2020р.

72320000-4
72320000-4 Послуги, пов’язані з базами даних

200 000,00
пряма 

закупівля

лютий-грудень 

2020р.

31210000-1
31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл (Запалюючі пристрої)
300 000,00

Пряма 

закупівля
січень 2020 р.

34120000-4
34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб 

(Оренда автомобіля (вахтовки всюдихода) без водія))
990 000,00

Пряма 

закупівля
Жовтень 2019р.

38430000-8

38430000-8 Детектори та аналізатори (Електроди та порошок спектральні) 

999 000,00            
Пряма 

закупівля
січень 2020 р.

50230000-6

50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої 

інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (Технічне 

обслуговування тепловозів філії)

990 000,00 Пряма закупівля січень 2020 р.


