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№ п/ іі Назва робіт та послуг
періодичність

виконання Класифікатор ДК Діма
Очікувана

вартість підрозділ За Класифікатором ДК

1
Атестація випробувального обладнання та 
повірка засобів вимірювальної техніки

1 раз на рік (42 
одиниці) 80510000-2

іJ 80000,00
СХЕ

Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів

2
Установка проливна УВП. Калібрування, 
повірка 71630000-3 17000,00 СХЕ

Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

3
Установка проливна УІЗЛ-ХГ, 
калібрування,повірка 71630000-3 11000,00 СХЕ

1 Іослуги з технічного огляду та 
випробовувань

4

Установка повірочна переносна УПП-10 
(В). Повірка, оновлення спеціального 
проірамі юго забезпечення 71630000-3

8000,00
СХЕ

Послуги з технічного огляду га 
випробовувань

5

Планова перевірка ДІЇ "Вінницястандарт- 
метрологія" додержання вимог 
метролог ічного стану ХЕЛ, з виїздом Іраз на рік 50720000-8

2200,00

СХЕ

Послуги і ремонту і технічного 
обслуговування систем центрального 
опалення

6

Міжлабораторні порівняння на 
підтвердження технічної компетентності 
хіміко-екологічної лабораторії 1 раз в рік 50720000-8

1800,00

СХЕ

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування систем центрального 
опалення

7

Методична допомога в розробці 
документації. Розробка паспортів та 
настанов 71240000-2

6000,00
СХЕ

Архітектурні, інженерні та планувальні 
послуги

8

Проведення ДП
"Вінницястандартметрологія" атестації на 
підтвердження технічної компетентності 80510000-2

6200,00

СХЕ
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів
9 Он лайн екологічна система 3500,00 СХЕ

10
Проведення ремонтних робіт засобів 
вимірювальної техніки 71630000-3 40000,00 СХЕ

Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

11

Ремонт та технічне обслуговування 
автоматичних установок пом’якшення 
води, установок хімічні деаерації води, 
вакуумних дегазаторів Spirovent AIR 
Superior, вимірювшіьного обладнання 50510000-3

60000,00

СХЕ

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування насосів, клапанів, кранів і 
металевих контейнерів



12

Отримання дозволів на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря 4 об’єктів 90730000-3

58000,00
СХЕ

Відстеження, моніторинг забруднень і 
відновлення

13

Інструментальні заміри відповідності 
фактичних параметрів роботи Г1ГОУ 
проектним 8 шт 71240000-2

17000,00
СХЕ

Архітектурні, інженерні та планувальні 
послуги

14
Проведення інструментальних замірів 
параметрів роботи енергооб’єкту 71240000-2

31600,00
СХЕ

Архітектурні, інженерні та планувальні 
послуги

15

Виконання хіміко-бактеріологічних аналізів 
стічної води в каналізацію (ТЕЦ-1 за 
адресою вул. Немирівське шосе, 26 та 
ПТВМ 600-річчя, 13. щоквартально 71900000-7

10000,00

СХЕ Лабораторні послуги

16

Виконання аналізів проб води -  скидів 
стічних вод у поверхневі водні об’єкти 
(скид №1, №2 котельні по вул. 
Магістратська, 2 та скид №3 по 
Немирівському шосе, 26) щоквартально 71900000-7

4500,00

СХЕ Лабораторні послуги

17
Проведення вимірювань токсичних речовин 
у повітрі робочої зони 90710000-7

1800,00
СХЕ Екологічний менеджмент

18
Послуги із страхування ТЗ (45 автомобілів 
до 01.04.2019р. 45 шт. 66510000-8

32 720,00 гараж Страхові послуги

19

Послуги із страхуванням «Каско» (3 авто: 
Тайота Корола держ. номер АВ6131 СЕ; 
Тайота Корола держ. номер АВ 6132 СЕ; 
Тайота Камрі держ. номер АВ 6133 СЕ 
до 01,11.2019р 3 шт. 66510000-8

58 000,00

гараж Страхові послуги

20

Послуги з обов’язкового технічного 
контролю ТЗ (постанова КМУ № 137 від 
30.01 2012р.) 34 автомобілів до 01.04.2019 
Р 34 66510000-8

22 800,00

гараж Страхові послуги

21

Послуги з обо’язкового періодичного 
медичного огляду водіїв ТЗ (наказ 
Міністерства охорони здоров’я України 
,МВС України №65 /80 від 31.01.2013 року 
вО 1.02.2019р. 85140000-2

9 200,00

гараж Послуги у сфері охорони здоров'я різні



22

Послуги з проведення огляду випробування 
та експертного обстеження (технічного 
діагностування ),машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки 
(постанова КМ України №687 від 
26.05.2004 р. 2 автокрани КС -3575, 2 
крани-маніпулятор установки AVR -4503 і 
Pal finger РК 10500 монтажний Р-183 ПС 
Кран мостовий одно балковий підвісний 
тип ТЕ 320-51120-01 01 02.2019р. 71630000-3

9 100,00

гараж
Послуг и з технічного огляду та 
випробовувань

23

Послуги з технічного обслуговування по 
ремонту екскаватора -навантажувача SCB 
4СХ, Екскаваторів КОМ АТЦУ-170 - 1 
одиниця, КО М А ТЦ У -1 3 0 -  1 одиниця з 
01.05.2019р. 3 71630000-3

120 000,00

гараж
Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

24

Послуги з технічного обслуговування та 
ремонту автомобілів Тайога Корола -2 
одиниці та Тайота К ам рі-1 одиницядо 
01.03.2019р. 3 71630000-3

30 000,00

гараж
Послуги з технічного ог ляду та 
випробовувань

25

Послуги з технічного обслуговування та 
ремонту спеціальних вантажних 
автомобілів МА3 4371 № 2-4 одиниці до 
01 04.2019р. 4 71630000-3

80 000,00

гараж
Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

26

Послуги з технічного обслуговування та 
ремонту автомобілів ТАЗЕЛЬ - 8 
одиниць; Daewoo - 3 одлиниці; Chevrolet 
F.pika- 1 одиниця; ВАЗ 21150 -1 одиниця; 
ИЖ 27175 - 1 одиниця; ЗАЗ Forza 1 
одиниця до 01 01.2019 р 15 71630000-3

60 000,00

гараж
Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

27

Послуги за оренду транспортних засобів 
в кількості 5 одиниць у К11 « 
Віпницяоблтегілоенерго» до 01.01.2019 р. 5 60180000-3

60 500.00

гараж
І Ірокат вантажних транспортних засобів із 

водісм для перевезення товарів

28

Послуги з утилізації Забруднених 
нафтопродуктами пісок, тирса -160 кг; 
Забруднених обтиральних матеріалів 120 
кг; Термін до 01.01,2019р. 90510000-5

1 500,00

гараж
Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі смітгям
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Послуги з перед рейсового обстеження 
водіїв у вихідні та святкові дні 
виконавець КП «Вінницька транспортна 
компанія» орієнтована вартість 5000,00грн.

До 01.01 2019р. 85140000-2

5 000,00

гараж
Послуги з обслуговування наземних видів 
транспорту

ЗО
Послуги з обслуговування та ремонту 
паливних апаратур.Термін до 01.01,2019р. 63710000-9

30 000,00
гараж

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

31
Послуги з ремонту двигунів автомобілів. 
Термін до 01.02.2019р. 50530000-9 20 000,00 гараж

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

32

Позачерговий, первинний технічний огляд 
об’єктів підвищеної небезпеки (об’єкти 
котлонагляду) 28 71630000-3

67 890,00
ВЛКМ

Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

33
Послуги з ремонту та обслуговування 
гідравлічного обладнання 63710000-9 20 000,00 гараж

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

34
Послуги з ремонту та обслуговування 
газобалонного обладнання 63710000-9 60 000,00 гараж

Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування техніки

35
Експертне обстеження, технічні огляди 
вантажопідіймальних механізмів 35 71630000-3 72 820,00 ВЛКМ

Послуги з технічного огляду та 
випробовувань

36

Переатастація персоналу з неруйнівного 
контролю згідно направлення ОСІ 1: метод 
неруйнівного контролю - ультразвуковий
(и т ) 1 80510000-2

4 450,00

ВЛКМ
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

37

Переатастація персоналу з неруйнівного 
контролю згідно направлення ОСП: метод 
неруйнівного контролю - ультразвуковий 
(М Т) 1 80510000-2

3 740,00

ВЛКМ
Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів

38
Переатестація персоналу на експерта 
технічного по об’єктам котлонагляду 1 80510000-2 5 280,00 в’Л к м

Послуги з професійної підготовки 
спеціалістів

39

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: ультразвуковий 
дефектоскоп типу УД 2-70 1 50430000-8 13 910,00

ВЛКМ
Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

40

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: ультразвуковий 
дефектоскоп типу УД 4-76 1 50430000-8 ВЛКМ

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

41

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: твердомір 
динамічний ТДМ-2 1 50430000-8 ВЛКМ

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання
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Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: ультразвуковий 
товщиномір типу УТ-98Т (Скат) 2 50430000-8 влкм

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

43

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: дефектоскоп 
типу «УниМАГ-0!» 1 50430000-8 влкм

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

44

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: контрольний 
зразок РСО МД 1 50430000-8 9 693,00 влкм

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

45

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: еталони (СО-1, 
С 0-2 , СО-3) 3 50430000-8 влкм

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

46

Калібрування (повірка) приладів 
дефектоскопії та еталонів: еталони - міри 
твердості НВ 2 50430000-8 влкм

Послуги з ремонтування і технічного 
обслуговування високоточного обладнання

47
Ремонт дефектоскопа ультразвукового типу 
УД 2-70: заміна акумулятора І 50410000-2 влкм

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

48
Ремонт дефектоскопа ультразвукового типу 
УД 2-12: заміна акумулятора І 50410000-2 влкм

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

49 Надання білінгових послуг 8 000 000,00 сз

50
Банківські послуги за прийняття коштів від 
населення за послуги централізованого послуга 66110000-4 2 050 000,00 сз Банківські послуги

51 Вивіз сміття послуга 90510000-5 30000,00 СВЕ
Утилізація/видалення сміття та 
поводження зі сміттям

52
Виконання заходів, щодо попередження 
пожеж, аварій послуга 20000,00 СОП та ЦЗ

53

Діагностування калібрування та повірка 
газоаналізатора для наладки котлів "ОКСИ- 
5М-5" послуга 5000,00 ВРтВ

54

Закупівля інформаціонно-довідкової 
документації з питань цивільного захисту, 
техногенної та пожежної безпеки шт 5000,00 СОП та 11,3

55
Навчання з пожежної безпеки (сі .40 
Кодексу Цивільного захисту України) послуга 10000,00 СОП та ЦЗ

56

Обов’язкове страхування об'єктів 
підвищеної небезпеки (постанова КМУ від 
04.08.2000 р. №1214) послуга 16000,00 СОП та ЦЗ



57 Первинне навчання працівників в НКК послуга 25000,00 СОП та ЦЗ
58 Послуги усного перекладу послуга 5000,00 В С Рта ВКІП

59 Проведення атестації робочих місць послуга 30000,00 СОП та ЦЗ

60

Проведення наркологічного медогляду для 
допуску роботи з прекурсорами з видачою 
сертифікатів послуга 4000,00 СОП та ЦЗ

61
ФГ-обстеження працівників підприємства 
на туберкульоз послуга 8000,00 СОП та ЦЗ

62
Черговий періодичний медичний 
наркологічний огляд послуга 16000,00 СОП та ЦЗ

63
Черговий періодичний медогляд 
працівників зі шкідливими умовами праці послуга 60000,00. СОП та ЦЗ

64

Відновлення асфальтобетонного покриття 
згідно переліку реконструкцій по 
комплексному плану роботи 7114300,00 ВТВ

66 Супровід за порушення благоустрою 370000,00 ВКБ

67
Послуги з заправки та ремонту принтерів та 
комп’ютерної техніки послуга 120000,00 П таК З

68 Надання послуг митного брокера послуга 30000,00 ВКЬ

69
Послуги автоястоянки в зоні митного 
контролю послуга 15000,00 ВКБ

70 Послуги по охороні послуга 65000,00 СЕ Б та ОД

71 Оновлення програми АВТОКАД 16 версія послуга 108035,00 ПКВ
72 Оновлення та обслуговування АВК-5 послуга 6200,00 ПКВ

73
Оновлення та обслуговування програми 
"Зодчие" послуга 1200,00 ПКВ

74
Передплата періодичного видання 
"Ціноутворення у будівництві" на 2019 р послуга 4100,00 ПКВ

75
Оновлення та обслуговування програми 

"Проект-ХХГ послуга 5220,00 ПКВ

76
Трансформації фінансової звітності згідно 
вимог МСФЗ послуга 300000,00 СФЕ

77 Незалежна оцінка 0 3  га МІ 1 послуга 300000,00 СФЕ

78
Аудит за 2018 рік та проміжний 9 місяців 
2018 року послуга 130000,00 СФЕ

79

Розгортання системи диспетчирезації 
котельних підприємства з АРМ оператора 
(1 8 котелень) послуга 120000,00 СЕЕ

80
Проходження експертизи (теплові мережі 
міста 31 ділянок згідно КП 2019) послуга 465000,00 ПКВ
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Проект реконструкції котельні Пирогова, 
107 із заміною 2-х котлів по 2,0 МВт та 
групи мережевих насосів послуга 200000,00 ІЖ В

82

Проект реконструкції котельні Немирівське 
шосе, 78 зі встановленням 3-х котлів по0,6 
МВт послуга 179500,00 ПКВ

83

Реконструкція системи теплозабезпечення 
будівель по вул. Гонти, 39,41,43 з 
будівництвом блочно-модульної котельні 
на газовому паливі по вул.Гонти,39 
м. Вінниця послуга 5500000,00 ГІКВ

84

Проектні роботі з теплозабезпечення 
будівель по вул. Гонти, 39,41,43 з 
будівництвом блочно-модульної котельні 
на газовому паливі по вул. Гонти,39 
м.Вінниця послуга 183808,24 Г1КВ

85

Реконструкція ТЕЦ-І по вул. Немирівське 
шосе, 26 в м.Вінниця. Влаштування 
енергетичного модуля на біомасі. Техніко- 
економ іч і іе обгрунтуван ня послуга 733334,44 ПКВ

86
Монтаж та налагодження системи 
відеоспостереження послуга 300000,00 СЕБ та ОД

87

Ремонт та технічне обслуговування 
обладнання диспетчиризації - модулі 
"Сигнал-1", "Сигнал-2" (18 один.) послуга 29000,00 СЕГ

88
Повірка метрологічних приладів по 
підприємству послуга 990000,00 СЕГ

89 Телекомунікаційні послуги підприємства послуга 343000,00 СЕГ

90
Послуги з оренди канала для системи 
8СА13А послуга 17400,00 СЕГ

91 Послуги і оренди опор послуга 5808,00 СЕГ

92

Послуги з ремонту та сервісному 
обслуговуванню систем протипожежного 
захисту послуга 30000,00 СЕГ

93
Послуги монтажні та інженерні , послуги з 
повірки газових приладів послуга 580000,00 СЕГ

94 Ремонт турбогенератора № 1 -  бМВт послуга 4994031,29 ВТВ

95
Капітальний ремонт пароперегрівача котла 
СТ №3 на ТЕЦ-І послуга 1406089,00 ВТВ

96
Капітальний ремонт пароперегрівача котла 
СТ №5 на ТЕЦ-І послуга 1415993,00 ВТВ



97
Капітальний ремонтконвективної частини 
котла СТ №2на ТЕЦ-4 послуга 2999217.00 ВТВ

98

Послуги з ремонту і технічному 
обслуговуваннювимірювальних, 
випробувальних і контрольних приладів 
(теплол іч ільники, електроліч ільн и ки, 
трансформатори струму) послуга 190000,00 СЕГ

99

Р е к о н с т р у к ц ія  а к а м у л я т о р н о ї 

у с т а н о в к и  п о с т ій н о го  с тр у м у  на 

ТЕЦ-1 послуга 980000,00 СЕГ

100

Т Е Ц  №  4, реконструкція у 
відповідності Д С Т У  1 О С Т  
8 .5 8 6 .1 ...5 .2 0 0 9
1. Реконструю вати технологічний  облік 
витрати г азу через котел № 1.
2. Реконструю вати технологічний облік 
витрати газу через котел № 2.
3. Реконструю вати технологічний  облік 
витрати газу через котел № 3. послуга 240000.00 СЕГ

101

Т Е Ц №  1 Н ем ирівське Ш осе, 26 
реконструкція у відповідності Д С ТУ  
ГО С Т  8 .5 8 6 .1 ...5 .2 0 0 9
1. Реконструю вати технологічний  облік 
витрати газу через котел № 1.
2. Реконструю вати технологічний  облік 
витрати газу через котел № 3.
3. Реконструю вати технологічний облік 
витрати газу через котел № 5. послуга 240000,00 СЕГ

102
П ослуга з користування під’їздн ою  
колією послуга 70130000-1 ВМТП та С

103 П ослуга з пош тових відправлень послуга 60160000-7 29000,00 ВМТП та С

104
П ослуга перевезення залізничним 
транспортом послуга 60210000-3 29000,00 ВМТП та С

105 О ренда автом обільного  крану (2 од) 225000,00 СВД

106
О ренда г ідром ом лота  на базі 
екскаватора  (1 од) 96000,00 свд

107
О ренда спецтехніки ( навантаж уач, 
екскаватори  7 одиниці,) 2812480.00 СВД

108 О ренда сам оскида  (6 од) 1991500,00 СВД



109

ТЕІД №  1, В становити технологічний 
прилад обліку
В итрата ж и вильн о ї води котел №1 
В итрата перегр іто ї пари котел №1 
В итрата ж и вильн о ї води котел № 3 
В итрата перегр іто ї пари котел № 3 
В итрата ж и вильн о ї води котел № 5 
В итрата перегр іто ї пари котел № 5 послуга

Головний інженер

Заступник головного інженера з гех.питань 

Заступник генерального директора з КБ та МТЗ 

І Іерший заступник генерального директора

^тоилимх Шд

600000,00 СЕГ
47933418,97


