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Надання послуг з адвокатської діяльності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79110000-8 - Послуги з 

юридичного консультування та юридичного 

представництва

ТОВ "ЮК "Юрист-Дніпро"
           300 000,00 ₴  б/н 

Проведення періодичних профілактичних наркологічних 

та психіатричних оглядів

Код ДК 021:2015 (CPV): 85110000-3 - Послуги лікувальних 

закладів та супутні послуги

Комунальне підприємство "Обласний 

медичний психіатричний центр з 

лікування залежностей зі 

стаціонаром" ДОР"

             46 422,00 ₴  №0501/1  

Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними 

технологіями

Код ДК 021:2015 (CPV): 72510000-3 - Управлінські 

послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями

ТОВ АЙ-СІТІ
           164 958,00 ₴  №0501  

ДК 021-2015 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів (Послуги з повірки та ремонту 

засобів вимірювальної техніки)

Код ДК 021:2015 (CPV): 50411000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних приладів

ТОВ ДМЦ
           300 354,00 ₴  №0601  

Герметик для ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 39810000-3 - Ароматизатори та 

воски

ФОП "ЄРЕМЕНКО ІВАН 

АНАТОЛІЙОВИЧ"        1 445 400,00 ₴  №1101  

Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО 

ДНІПРО" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ
           413 057,80 ₴ №21/01 

Надання послуг з адвокатської діяльності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79110000-8 - Послуги з 

юридичного консультування та юридичного 

представництва

Адвокатське об’єднання «Лекс 

Таліон»              15 000,00 ₴ б/н 

Послуги промислового контролю

Код ДК 021:2015 (CPV): 71730000-4 - Послуги 

промислового контролю

ДП "Дніпростандартметрологія"
             40 000,00 ₴ №301373Р 

Будівельні товари

Код ДК 021:2015 (CPV): 44420000-0 - Будівельні товари
ТОВ "ДНІПРОСПЕЦХІМ"

       2 899 000,00 ₴ №2101 

Проведення попередніх та періодичних медичних 

оглядів працівників

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

Комунальне некомерційне 

підприємство "Міська поліклініка №6" 

Дніпровської міської ради
           850 000,00 ₴ №2 

Послуги з проведення дезінфекції об'єктів та рухомого 

складу КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 90920000-2 - Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки приміщень

ТОВ "ЄВРОФЕШНГРУП"
       8 896 443,84 ₴ №4 

Обладнання для модернізації приладів візуальної 

сигналізації

Код ДК 021:2015 (CPV): 31620000-8 - Прилади звукової та 

візуальної сигналізації

ФОП Пучкін Дмитро Михайлович
           401 928,00 ₴ №25/01 

Надання інформаційних (консультаційних) послуг

Код ДК 021:2015 (CPV): 80520000-5 - Навчальні засоби

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 

Дніпропетровській області
                  805,76 ₴ №5НП 

ЛОТ 2 - Проведення навчання працівників КП 

"Дніпровський електротранспорт" ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки

ТОВ Дніпробуд
           102 440,00 ₴ №26/01-1 

ЛОТ 1 - Проведення навчання працівників КП 

"Дніпровський електротранспорт" ДМР

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки

КП "Навчально-курсовий комбінат 

Дніпропетровської обласної ради"              83 220,00 ₴ №26/01 

Укладені договори у 2021 році



Розпломбування вузла обліку та контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським характеристикам 

на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                3 375,28 ₴ №0050270509 

Розпломбування вузла обліку та контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським характеристикам 

на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                3 952,52 ₴ №0050286351 

Розпломбування вузла обліку та контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським характеристикам 

на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                3 952,52 ₴ №0050283764 

Розпломбування вузла обліку та контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським характеристикам 

на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                3 952,52 ₴ №0050283292 

Розпломбування вузла обліку та контроль відповідності 

трансформаторів 6-10 кВ заводським характеристикам 

на підстанціях

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                3 952,52 ₴ №0050271882 

Розпломбування вузла обліку

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                   745,38 ₴ №0050279009 

Програмування розрахункового електронного 

багатофункціонального засобу обліку електроенергії

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

Акціонерне товариство "ДТЕК 

Дніпровські електромережі"                2 603,52 ₴ №0050281016 

Код за ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція (постачання теплової енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 09320000-8 - Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ТЕПЛОЕНЕРГО" ДНІПРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ
       6 310 794,46 ₴ №080102 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ

Код ДК 021:2015 (CPV): 09310000-5 - Електрична енергія
ТОВ "ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖИ"

   122 500 000,00 ₴ №27 

Проведення профілактичних флюорографічних оглядів 

на туберкульоз

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

КП "ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР
             17 580,00 ₴ №16 

Технічний огляд і випробування підіймальних споруд

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного 

огляду та випробовувань

ТОВ СП "ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 

НАГЛЯДУ ДІЕКС"            173 760,00 ₴ №01/02 

Послуги з технічного обслуговування, налаштування та 

пред'явлення на повірку водолічильників

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

КП "Дніпроводоканал" ДМР
             10 535,83 ₴ №1 

Поточно-аварійний ремонт санітарно-побутових 

приміщень (4-й поверх, приміщення 2-6) в будівлі 

гуртожитку за адресою: вул.Холодильна,8

Код ДК 021:2015 (CPV): 45330000-9 - Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи

ФОП Доманов А.О.
           330 000,00 ₴ №7 

Примірник та пакети оновлень (компоненти) 

комп'ютерної програми "M.E.DOC"

Код ДК 021:2015 (CPV): 48150000-4 - Пакети програмного 

забезпечення для керування виробничими процесами

ТОВ "Компанія Комп'ютерні та 

інформаційні технології-2005"                2 800,00 ₴ №ДГ-000244206 

Автомобільні запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34330000-9 - Запасні частини до 

вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових 

автомобілів

ФОП "СЛЕСАРЕНКО ОЛЕКСІЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"            714 963,00 ₴ №03/02 



«ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво тролейбусної лінії на 

ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна 

Перемоги – Південний міст – вул. Гаванська – вул. 

Електрична) до вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 

Г) та в зворотному напрямку і зарядної станції»»

Код ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
     46 862 547,80 ₴ №47 

Надання послуг з адвокатської діяльності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79110000-8 - Послуги з 

юридичного консультування та юридичного 

представництва

Адвокатське об’єднання «Лекс 

Таліон»
             25 000,00 ₴ б/н 

Послуги з технічного обслуговування GPS\GSM 

обладнання та його компонентів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

ТОВ АЙ-СІТІ
           351 000,00 ₴ №1502 

Послуги з ремонту легкових транспортних засобів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

ТОВ ЮА "ВІКТОРІЯ"
       1 151 986,00 ₴ №1602 

Надання послуг, пов'язаних із вивозом твердих 

побутових відходів

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям

ТДВ Дніпрокомунтранс
             81 228,00 ₴ №2039 

Збирання, перевезення та заготівля вторинної сировини 

для подальшої утилізації

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям

Зовнішньоторгове підприємство 

"МАГ"                   900,00 ₴ №18/02 

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Будівництво 

тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. 

Космічної (вул. Набережна Перемоги – Південний міст – 

вул. Гаванська – вул. Електрична) до вул. 20-річчя 

Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку і 

зарядної станції»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"
           586 032,00 ₴ №1902 

Стропи

Код ДК 021:2015 (CPV): 39541220-4 - Стропи
Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ            349 272,00 ₴ №22/02 

Ручний інструмент

Код ДК 021:2015 (CPV): 44510000-8 - Знаряддя
ФОП Мартинюк Людмила Миколаївна

       1 410 036,00 ₴ №152 

Вода питна негазована, бутильована

Код ДК 021:2015 (CPV): 41110000-3 - Питна вода

ТОВ АКВАПЛАСТ
           158 400,00 ₴ №03/21 

Добровільне медичне страхування та страхування від 

нещасного випадку

Код ДК 021:2015 (CPV): 66510000-8 - Страхові послуги

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП"
       3 000 000,00 ₴ №03/04-1К-166506 

ЛОТ 8- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Робоча»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           191 362,81 ₴ №1-8 



ЛОТ 9- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Івана 

Мазепи та вул. Віктора Мерзленко»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            194 992,16 ₴ №1-9 

ЛОТ 7- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Макарова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            202 976,71 ₴ №1-7 

ЛОТ 6- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Макарова та 

вул. Титова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            191 362,81 ₴ №1-6 

ЛОТ 5- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Володимира Вернадського»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            194 508,24 ₴ №1-5 

ЛОТ 10- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Пушкіна та 

вул. Шмідта»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           589 537,28 ₴ №1-10 

Послуги з технічного обслуговування та позагарантійного 

ремонту обладнання автоматизованої системи 

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Код ДК 021:2015 (CPV): 50320000-4 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування персональних комп’ютерів

ФОП Якимаха Сергій Миколайович
           113 280,00 ₴ №3001-1/2021 

ЛОТ 4- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            192 572,62 ₴ №1-4 

ЛОТ 3- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Січових Стрільців»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           192 814,57 ₴ №1-3 

ЛОТ 2- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Андрія Фабра»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           192 814,57 ₴ №1-2 



Послуги з атестації фахівців

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки

ТОВ "Придніпровський АЦНК і ТД"
               4 053,60 ₴ №17 

ЛОТ 1- ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування (Виготовлення проектно-

кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           547 895,40 ₴ №1-1 

Послуги з атестації фахівців

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки

ТОВ "Придніпровський АЦНК і ТД"
               4 039,20 ₴ №16 

ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з інженерного 

проектування (Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по об'єкту:«Реконструкції системи 

вентиляції будівлі профілакторію (літ. В-1, середній бокс) 

за адресою: просп. Сергія Нігояна, 49»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           175 000,00 ₴ №01/03 

Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів 

трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 50730000-1 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування охолоджувальних установок

ФОП "БАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ"
       1 590 875,00 ₴ №41 

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – Розподіл електричної 

енергії (Послуги з розподілу електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії

ПАТ "Підприємство з експлуатації 

електричних мереж "Центральна 

енергетична компанія"
       9 018 255,84 ₴ №010000272 

ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної енергії 

(послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії

ПАТ "Підприємство з експлуатації 

електричних мереж "Центральна 

енергетична компанія"
           300 000,00 ₴ №010000272Р 

Скріплення для капітального ремонту трамвайної колії 

на перехрестях пр.Пушкіна – пров. Січовий, вул. 

Грушевського – вул.Святослава Хороброго, вул. Троїцька 

– вул. Святослава Хороброго, вул. Короленко – вул. 

Святослава Хороброго, вул. Січових Стрільців – вул. 

Святослава Хороброго

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - Залізничне 

обладнання

ПП "УКРРОСПОСТАВКА"
       7 342 002,36 ₴ №02/03 

Позачергова технічна перевірка правильності роботи 

однофазних та трифазних приладів обліку електричної 

енергії

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

Приватне акціонерне товариство 

"Підприємство з експлуатації 

електричних мереж "Центральна 

енергетична компанія"

                  893,33 ₴ №С303_00012175

Розпломбування та пломбування вузла обліку 

(трифазного понад 1000 В) або його частини з 

проведенням технічної перевірки правильності роботи 

засобу обліку

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

Приватне акціонерне товариство 

"Підприємство з експлуатації 

електричних мереж "Центральна 

енергетична компанія"

                  447,42 ₴ №С319_00012173

Хімічні рідини

Код ДК 021:2015 (CPV): 24310000-0 - Основні неорганічні 

хімічні речовини

ТОВ "МІРОІЛ"
           250 000,02 ₴ №0503 

код ДК 021:2015 – 65310000-9 – Розподіл електричної 

енергії (Послуги з розподілу електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"      43 726 083,84 ₴ №1/36-55 



ДК 021:2015 - 65310000-9 Розподіл електричної енергії 

(послуги із забезпечення перетікань реактивної 

електричної енергії)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"            600 000,00 ₴ №1/36-55/10 

Послуги з вивозу відходів

Код ДК 021:2015 (CPV): 90510000-5 - 

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям
 ТОВ "КОМСІТІ"            104 002,80 ₴ №229 

Аварійно-поточний ремонт покрівель тягової підстанції 

№18 за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 8 та 

тягової підстанції №22 за адресою: вул. Кайдацька,65 у 

м.Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - Покрівельні роботи 

та інші спеціалізовані будівельні роботи

ФОП "ЗАКАСОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ"            227 328,68 ₴ №14 

Проведення моніторингу та ведення зведеної фінансової 

та статистичної звітності

Код ДК 021:2015 (CPV): 79210000-9 - Бухгалтерські та 

аудиторські послуги

ДП "Жилком"
               3 107,24 ₴ №9-М 

Декоративна накладна панель для інформаційного табло

Код ДК 021:2015 (CPV): 31523200-0 - Статичні 

інформаційні табло

ФОП Пучкін Дмитро Михайлович
               1 848,00 ₴ №15/03 

Запасні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "ЩЕРБАК АЛЬОНА ІГОРІВНА"
       3 199 260,80 ₴ №50 

Запасні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ТОВ "ТВК "РОСЬ"
       3 951 000,00 ₴ №49 

Елементи електричних схем для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31220000-4 - Елементи 

електричних схем

 ФОП "АБСАТОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА"            358 706,00 ₴ №48 

Металопрокат для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 14620000-3 - Сплави

ПП АЛГА-ВД
       2 722 000,00 ₴ №47 

Профільний металопрокат для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44110000-4 - Конструкційні 

матеріали

ТОВ "НПП "ІСТ-ПРОМ"
       2 108 933,00 ₴ №46 

Матеріали оздоблення салону для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44190000-8 - Конструкційні 

матеріали різні

ФОП Тимофєєв Андрій Валентинович
       2 595 470,00 ₴ №45 

Освітлювальне обладнання для капітального ремонту 

трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 31520000-7 - Світильники та 

освітлювальна арматура

ФОП "АБСАТОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА"
           430 284,00 ₴ №44 

Частини кузова для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП Тимофєєва Алла Юріївна        2 381 632,00 ₴ №43 

Підкузовне обладнання для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "ДЕРКАЧ ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛІВНА"        1 615 316,00 ₴ №42 

ЛОТ 1 - Гумові вироби для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - Гумові вироби

ФОП "ДЕРКАЧ ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛІВНА"        2 507 018,00 ₴ №16/03 

Самохідні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34640000-5 - Самохідні частини

ФОП ЛЕЩЕНКО ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
       1 303 200,00 ₴ №51 



Манометри

Код ДК 021:2015 (CPV): 38425100-1 - Манометри
Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ              25 595,00 ₴ №71 

Послуги у сфері поводження з небезпечними відходами

Код ДК 021:2015 (CPV): 90520000-8 - Послуги у сфері 

поводження з радіоактивними, токсичними, медичними 

та небезпечними відходами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОР-

МЕТ"

             39 870,00 ₴ №17/03 

Газ стиснений природний метан для заправки 

автомобілів

Код ДК 021:2015 (CPV): 24320000-3 - Основні органічні 

хімічні речовини

ТОВ Метан-Торг
       3 360 000,00 ₴ №22/03 

Шестерні та зубчасті колеса для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 42140000-2 - Зубчасті колеса, 

зубчасті передачі та приводні елементи

ФОП БІЛИЙ ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
       2 918 400,00 ₴ №55 

Запасні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

ФОП ЛЮБЧИЧ ЄЛИЗАВЕТА ТАРАСІВНА
       2 968 800,00 ₴ №54 

Запасні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31730000-2 - Електротехнічне 

обладнання

ФОП ЛЮБЧИЧ ЄЛИЗАВЕТА ТАРАСІВНА
           799 200,00 ₴ №53 

Механічні запасні частини для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП ПЕТРОВ ДЕНИС РУСЛАНОВИЧ
       4 246 020,00 ₴ №52 

Послуги з підтримки користувачів та технічної підтримки

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

ТОВ АЙ-СІТІ
           200 000,00 ₴ №2503/03 

Електронне обладнання для рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

ФОП Гашко Ганна Сергіївна
           642 000,00 ₴ №2503/2 

Послуги з технічного обслуговування та ремонту 

автомобільного транспорту та спеціальної техніки

Код ДК 021:2015 (CPV): 50110000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

ТОВ "Дніпропетровський автоцентр 

МАЗ"        1 961 300,00 ₴ №2503/1 

Фармацевтична продукція

Код ДК 021:2015 (CPV): 33600000-6 - Фармацевтична 

продукція

ТОВ "БаДМ"
             58 268,08 ₴ №25/03 

Засіб дезінфекційний та антисептичний 5л.

Код ДК 021:2015 (CPV): 24450000-3 - Агрохімічна 

продукція

Фізична особа-підприємець Пацалюк 

Сергій Володимирович
             91 800,00 ₴ №2603/1 

Медична, хірургічна маска Тришарова, клас 1 

(нестерильна) (ДСТУ EN 14683:2014 "Маски хірургічні")

Код ДК 021:2015 (CPV): 33140000-3 - Медичні матеріали
Фізична особа-підприємець 

Остроухова Ольга Володимирівна
           150 000,00 ₴ №2603 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі 

знань 01 "Освіта"

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти                1 000,00 ₴ №2/2021 

Запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП Польща Сергій Олексійович
       3 923 710,00 ₴ №61 

Запасні частини

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП Дем'яненко Євген Васильович
       4 005 840,00 ₴ №60 



Послуги визначення вартості будівельних робіт при 

застосуванні ПК АВК-5 "Автоматизований випуск на 

ПЕОМ кошторисної документації"

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

Приватне підприємство "Строй-

Смета"
               6 840,00 ₴  №02/321-11

Послуги з доступу до "Електронного кабінету 

періодичних видань видавничого будинку "Фактор"""

Код ДК 021:2015 (CPV): 72320000-4 - Послуги, пов’язані з 

базами даних

Приватне підприємство "ТАВІНФОРМ"
               3 888,00 ₴ №3103 

ЛОТ 1 - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Улаштування 

асфальтобетонного покриття трамвайної колії після 

виконання капітальних та профілактичних ремонтів, 

відновлення асфальтобетонного покриття на об’єктах КП 

«Дніпровський електротранспорт» ДМР в 2021 році у м. 

Дніпро (код ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи)

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛІК"        2 643 621,34 ₴ №64 

ЛОТ 2 - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 УЛАШТУВАННЯ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ 

ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНИХ РЕМОНТІВ 

ТРАМВАЙНОЇ КОЛІЇ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ПРОСП. ПУШКІНА - 

ПРОВ. СІЧОВИЙ, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО - ВУЛ. 

КОРОЛЕНКА, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО -ВУЛ. 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА 

ХОРОБРОГО -ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, ВУЛ. СВЯТОСЛАВА 

ХОРОБРОГО - ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У М. ДНІПРО (КОД 

ДК 021:2015 – 45450000-6 - ІНШІ ЗАВЕРШАЛЬНІ 

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ)

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

 ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО - 

КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МЕЛІК"

           725 557,01 ₴ №63 

Опалювальне обладнання для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 39710000-2 - Електричні побутові 

прилади

 ТОВ "ДНІПРО КВАРТАЛ"            984 000,00 ₴ №62 

Самохідні частини для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 34640000-5 - Самохідні частини

ФОП "РУСІН ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ"
       3 622 896,00 ₴ №65 

Послуги з інженерного проектування (Виготовлення 

проектно-кошторисної документації по об'єкту: 

«Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи 

Руденка – вул. Ульянова»)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
       2 217 000,00 ₴ №66/01 

ЛОТ 2 - Ізольовані дроти та кабелі для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - Електророзподільні 

кабелі

ФОП "ЧУМАК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ"
           749 759,00 ₴ №0204/1 

ЛОТ 1 - Ізольовані дроти та кабелі для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - Електророзподільні 

кабелі

ФОП "ЧУМАК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ"
           278 843,00 ₴ №0204 

Послуги з розробки сайту КП "Дніпровський 

електротранспорт"

Код ДК 021:2015 (CPV): 72413000-8 - Послуги з розробки 

веб-сайтів

ТОВ АЙ-СІТІ
             86 999,00 ₴ №05/04 

Технічне обслуговування систем газопостачання

Код ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування техніки

Акціонерне товариство "Оператор 

газорозподільної системи "Дніпрогаз"                1 161,29 ₴ №38А491-1151-21 



Узгодження проекту без пред'явлення технічних умов: 

"Капітальний ремонт трамвайної колії на перехрестях" у 

м. Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

Комунальне підприємство 

"Гідроспоруди" Дніпровської міської 

ради
               2 114,18 ₴  №37

ЛОТ №2 Ізоляційні матеріали для капітального ремонту 

тягових електродвигунів та допоміжного обладнання 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31650000-7 - Ізоляційне 

приладдя

 ФОП "Півнюк Олена Олексіївна"        2 494 999,20 ₴ №68 

ЛОТ №1 Ізоляційні матеріали для капітального ремонту 

електрообладнання трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31650000-7 - Ізоляційне 

приладдя

ФОП "Півнюк Олена Олексіївна"
           479 760,00 ₴ №67 

ЛОТ 2 - надання послуг з централізованого 

водовідведення (у будівлі, приміщення якої є 

самостійними об'єктами нерухомості майна)

Код ДК 021:2015 (CPV): 90430000-0 - Послуги з 

відведення стічних вод

 Комунальне підприємство 

"Дніпроводоканал" ДМР
           916 506,00 ₴ №2590С 

ЛОТ 2 - надання послуг з централізованого 

водопостачання (у будівлі, приміщення якої є 

самостійними об'єктами нерухомості майна)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65110000-7 - Розподіл води

 Комунальне підприємство 

"Дніпроводоканал" ДМР
       1 328 592,00 ₴ №2590В 

ЛОТ 1 - надання послуг з централізованого 

водовідведення (без обслуговування 

внутрішньобудинкових систем)

Код ДК 021:2015 (CPV): 90430000-0 - Послуги з 

відведення стічних вод

 Комунальне підприємство 

"Дніпроводоканал" ДМР
             20 712,00 ₴ №15978С 

ЛОТ 1 - надання послуг з централізованого 

водопостачання (без обслуговування 

внутрішньобудинкових систем)

Код ДК 021:2015 (CPV): 65110000-7 - Розподіл води

 Комунальне підприємство 

"Дніпроводоканал" ДМР
             29 856,00 ₴ №15978В 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Будівництво тролейбусної лінії для 

продовження маршрутів № № 10, 12 від бульв. Слави до 

пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. 

Космічної»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             65 042,00 ₴  №0231-21Е

Запасні частини для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 34630000-2 - Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху)

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ТОВ "ВКП "ТЕХЕНЕРГОПРОМ"
       4 045 776,00 ₴ №69 

Фарбувальна продукція для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 24224000-0 - Фарбувальні 

речовини

 ФОП Тимофєєв Андрій Валентинович        1 820 000,00 ₴  №81

Матеріали верхньої будови трамвайної колії

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - Залізничне 

обладнання

 ПП "УКРРОСПОСТАВКА"        8 558 514,49 ₴ №26/04

Електрична апаратура для капітального ремонту 

трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ФОП "ПОЧТАМЦЕВ ЮРІЙ 

ОЛЕКСІЙОВИЧ"        2 188 580,00 ₴ №82 

Шафа фідерного вводу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31230000-7 - Частини 

електророзподільної чи контрольної апаратури

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ 

ІНЖИНІРИНГ"
           280 944,00 ₴ №88 



Апаратура для запису для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 32330000-5 - Апаратура для 

запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу

ФОП Лященко В.Д.
           917 500,00 ₴ №87 

Гумові вироби для капітального ремонту трамвайних 

вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - Гумові вироби

ФОП Бойко В.В.
           409 896,00 ₴ №86 

ЛОТ №2 Елементи візка для капітального ремонту 

трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП Лященко В.Д.
           900 000,00 ₴ №85 

ЛОТ №1 Котушки візка для капітального ремонту 

трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП ТОДОРАШ МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ        1 290 000,00 ₴ №84 

Джерело живлення бортової мережі для капітального 

ремонту трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 31150000-2 - Баласти для 

розрядних ламп чи трубок

ФОП ТОДОРАШ МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ        1 364 000,00 ₴ №83 

Проведення функціонального навчання (підвищення 

кваліфікації цільового призначення) керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Дніпропетровської 

області

                  864,00 ₴ №273 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Володимира Вернадського»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             19 341,90 ₴ №0340-21Е 

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

7:2013 "Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана Хмельницького та вул. 

Гавриленка")

Код ДК 021:2015 (CPV): 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
           213 138,86 ₴ №30/04 

Надання освітньої послуги

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - Навчальні послуги

Державне підприємство 

"Придніпровський експертно-

технічний центр Держпраці"
               1 051,20 ₴ №0309-У 

Арматура контактної мережі

Код ДК 021:2015 (CPV): 31220000-4 - Елементи 

електричних схем

 ТОВ «КС ПРОФІТ»        2 565 031,46 ₴ №93 

Ізольовані дроти та кабелі для капітального ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31320000-5 - Електророзподільні 

кабелі

ПНВП ЕЛЕКОМ
       3 582 616,14 ₴ №91 

Обклейка споруд та інших об'єктів

Код ДК 021:2015 (CPV): 79930000-2 - Професійні 

дизайнерські послуги

 ФОП КРИМОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА        1 472 800,00 ₴ №92 

Виготовлення та нанесення елементів лівреї для 

капітального ремонту трамвайних вагонів

Код ДК 021:2015 (CPV): 79930000-2 - Професійні 

дизайнерські послуги

ФОП КРИМОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
           297 600,00 ₴ №90 

Електронне обладнання для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

 ТОВ "ВКП "ТЕХЕНЕРГОПРОМ"        3 658 452,00 ₴ №05/05 



Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "СЛЕСАРЕНКО ОЛЕКСІЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"        1 649 715,00 ₴ №99 

Мастильні матеріали

Код ДК 021:2015 (CPV): 09210000-4 - Мастильні засоби
ТОВ "МІРОІЛ"

       2 950 673,29 ₴ №98 

Надання технічних послуг

Код ДК 021:2015 (CPV): 72320000-4 - Послуги, пов’язані з 

базами даних

Державне підприємство "Інфоресурс"                5 160,18 ₴ №4234 

Промислові кондиціонери та комплектуючі для 

капітального та поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 42510000-4 - Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, холодильне обладнання та 

фільтрувальні пристрої

ФОП "БАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ"
       1 380 000,00 ₴ №97 

Автошини

Код ДК 021:2015 (CPV): 19510000-4 - Гумові вироби

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

"УКРТЕХПРОМ"
       2 884 918,80 ₴ №96 

Послуги з створення ВЕБ-додатку з моніторингу 

маршрутів

Код ДК 021:2015 (CPV): 72250000-2 - Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

ТОВ АЙ-СІТІ
             90 000,00 ₴ №95 

Опалювальне обладнання для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 39710000-2 - Електричні побутові 

прилади

ФОП "БАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ"
       2 876 000,00 ₴ №07/05 

Здійснення авторського нагляду по об’єкту "Будівництво 

тролейбусної лінії для продовження маршрутів №10, 12 

від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному 

напрямку до вул. Космічної"

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
             81 000,00 ₴ №11/05 

Технічний огляд технологічного транспорту

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного 

огляду та випробовувань

ДП "Придніпровський експертно-

технічний центр Держпраці"              31 608,41 ₴ №433ТТ 

Послуги аналізу води (свердловина)

Код ДК 021:2015 (CPV): 85100000-0 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я

Державна установа 

"Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України"

               3 993,60 ₴ №185 

Послуги з технічного огляду та випробовувань

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного 

огляду та випробовувань

8 Державний пожежно-рятувальний 

загін Головного управління ДСНС 

України у Дніпропетровській області
               9 467,74 ₴ №224 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Січових 

стрільців»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             15 526,00 ₴ №0361-21Е 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             16 184,00 ₴ №0362-21Е 



Випробування засобів індивідуального захисту, 

покажчиків напруги (ПНН, ПВН)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71630000-3 - Послуги з технічного 

огляду та випробовувань

 ТОВ НВП з ІІ "Укртрубоізол"                6 000,00 ₴ №2/21 

Запасні частини для капітального ремонту рухомого 

складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП ЛЕЩЕНКО ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
       1 676 800,00 ₴ №1405/1 

Поточний ремонт покрівель на об’єктах КП 

«Дніпровський електротранспорт» ДМР в 2021 році у м. 

Дніпро

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - Покрівельні роботи 

та інші спеціалізовані будівельні роботи

ФОП "Борисенко Павло 

Олександрович"        1 115 000,00 ₴ №101 

Фарба та оздоблювальні матеріали для капітального 

ремонту трамвайних вагонів та візків

Код ДК 021:2015 (CPV): 44812400-9 - Оздоблювальні 

матеріали

Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ            563 007,00 ₴ №1405 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП ЛІЗОГУБОВ ПАВЛО 

МИКОЛАЙОВИЧ        3 552 276,00 ₴ №100 

Проведення функціонального навчання (підвищення 

кваліфікації цільового призначення) керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Дніпропетровської 

області

                  864,00 ₴ №303 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП ТОДОРОВА ЮЛІЯ ПАВЛІВНА
       4 108 490,00 ₴ №102 

ЛОТ 1 - Рейки та скріплення

Код ДК 021:2015 (CPV): 34941000-5 - Рейки та приладдя
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГОСП"
       6 022 062,68 ₴ №103 

Проведення профілактичних флюорографічних оглядів 

на туберкульоз

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

КП "ДОКЛПО""Фтизіатрія"ДОР
             20 217,00 ₴ №22 

ЛОТ 2 - Стрілочні переводи

Код ДК 021:2015 (CPV): 34941600-1 - Стрілочні переводи
АТ "ДнСЗ"

           575 428,21 ₴ №19/05 

Труби, сантехнічні вироби та комплектуючі

Код ДК 021:2015 (CPV): 44160000-9 - Магістралі, 

трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні 

вироби

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"САНТЕХКОМПЛЕКТ"        1 887 996,00 ₴ №104 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Андрія 

Фабра»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             16 182,00 ₴ №0474-21Е 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті вул. Криворізька та вул. Робоча»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             22 303,00 ₴ №0475-21Е 



Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Шмідта»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             48 512,00 ₴ №0476-21Е 

Матеріали для капітального ремонту трамвайної колії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - Залізничне 

обладнання

ПП "УКРРОСПОСТАВКА"
       3 848 121,62 ₴ №24/05 

Світильники та освітлювальна арматура для капітального 

та поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31520000-7 - Світильники та 

освітлювальна арматура

ФОП "ГОЛОВАХА КОСТЯНТИН 

ВАСИЛЬОВИЧ"            596 000,00 ₴ №П6 

Електричні лампи розжарення для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31510000-4 - Електричні лампи 

розжарення

ФОП "ГОЛОВАХА КОСТЯНТИН 

ВАСИЛЬОВИЧ"            697 479,00 ₴ №П5 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "РАДІОНОВ ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ"
       2 599 480,00 ₴ №105 

Медичні послуги 

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

КНП "Міська клінічна лікарня №9" 

ДМР              18 000,00 ₴ №106 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Будівництво тролейбусної лінії для 

продовження маршрутів № № 10, 12 від бульв. Слави до 

пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. 

Космічної»  

Код ДК 021:2015 (CPV): 45230000-8 - Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, 

доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
     43 264 000,00 ₴ №2505 

Проведення експертизи на відповідність нормативним 

актам з охорони праці для отримання дозволу

Код ДК 021:2015 (CPV): 71600000-4 - Послуги з технічних 

випробувань, аналізу та консультування

Державне підприємство 

"Придніпровський експертно-

технічний центр Держпраці"
             14 760,00 ₴ №311 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "Короткевич Роман Юрійович"
       3 747 359,90 ₴ №2605 

Припій для капітального та поточного ремонту рухомого 

складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 44310000-6 - Вироби з дроту

ФОП "ЄРЕМЕНКО ІВАН 

АНАТОЛІЙОВИЧ"        1 099 000,00 ₴ №107 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "СТЕПИКІНА ОЛЬГА 

АНАТОЛІЇВНА"            877 723,00 ₴ №108 

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Будівництво 

тролейбусної лінії для продовження маршрутів № № 10, 

12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в 

зворотному напрямку до вул. Космічної» (код ДК 

021:2015 – 71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт)

Код ДК 021:2015 (CPV): 71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"
           558 338,00 ₴ №2705 



Приєднання електроустановок Замовника (будівництво, 

реконструкція, технічне переоснащення та введення а 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об’єкта Замовника від точки 

забезпечення потужності до точки приєднання) 

відповідно до схеми зовнішнього електрозабезпечення і 

проектної документації та здійснення підключення 

електроустановок об’єкта Замовника до електричних 

мереж системи розподілу

Код ДК 021:2015 (CPV): 65320000-2 - Експлуатація 

електричних установок

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"              32 472,00 ₴ №0050317065 

Метрологічні послуги

Код ДК 021:2015 (CPV): 71620000-0 - Аналітичні послуги

Державне підприємство 

"Дніпропетровський регіональний 

державний науково-технічний центр 

стандартизації, метрології та 

сертифікації"

             18 153,60 ₴ №06-2/802 

Запасні частини для ремонту технологічного обладнання

Код ДК 021:2015 (CPV): 31680000-6 - Електричне 

приладдя та супутні товари до електричного обладнання
ФОП Мулін Віктор Володимирович

           376 000,00 ₴ №3105/2 

Запасні частини для капітального ремонту рухомого 

складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП КАРСЛІЄВА КАТЕРИНА 

ВОЛОДИМИРІВНА        3 820 000,00 ₴ №111 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ПП БРОКЕРСЬКА КОНТОРА "ЮГ-АГРО"
       2 974 900,00 ₴ №3105/1 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

ПП БРОКЕРСЬКА КОНТОРА "ЮГ-АГРО"
       3 005 010,00 ₴ №110 

Електронне обладнання для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

ФОП ЛЕЩЕНКО ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
       1 204 140,00 ₴ №3105 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

транспортних засобів

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "СЛЕСАРЕНКО ОЛЕКСІЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ"        1 982 440,00 ₴ №109 

Послуги аналізу води (свердловина) 

Код ДК 021:2015 (CPV): 85140000-2 - Послуги у сфері 

охорони здоров’я різні

Державна установа 

"Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров'я України"

               3 993,60 ₴ №186 

Щебінь гранітний фракції 20-40 мм для ремонту колії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 14212320-9 - Гранітний щебінь ТОВ "ФІЛЛІТ"
       2 932 718,40 ₴ №112 

Запасні частини до верстатів 

Код ДК 021:2015 (CPV): 42670000-3 - Частини та 

приладдя до верстатів

ФОП Мулін Віктор Володимирович
           802 000,00 ₴ №113 

З'єднувач рейковий стиковий типу СРС-70м 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31224000-2 - З’єднувачі та 

контактні елементи

ТОВ "ВКП "ТЕХЕНЕРГОПРОМ"
       1 519 200,00 ₴ №0206 

Технічне обслуговування систем газопостачання 

Код ДК 021:2015 (CPV): 50530000-9 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування техніки

Акціонерне товариство "Оператор 

газорозподільної системи Дніпрогаз"                   947,42 ₴ №38А491-2622-21 

Послуги аудиту фінансової звітності КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР за 2020 рік 

Код ДК 021:2015 (CPV): 79212000-3 - Аудиторські послуги
ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит"

           420 300,00 ₴ №2457/IFRS/111/02 



Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ТОВ "ДНІПРОАВТОЗАПЧАСТИНИ"
       1 984 777,20 ₴ №108 

Електророзподільчі пристрої для ремонту тягових 

підстанцій 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування та захисту електричних кіл

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ 

ІНЖИНІРИНГ"
       1 098 000,00 ₴ №107 

Електронне приладдя для встановлення на транспортні 

засоби 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31710000-6 - Електронне 

обладнання

ТОВ АЙ-СІТІ
           231 250,00 ₴ №03/06 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»
             16 200,00 ₴ №04/06 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Січових стрільців» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»
             16 200,00 ₴ №0406/1 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Володимира Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»
             16 200,00 ₴ №0406 

Інформаційно-консультаційні послуги у формі семінару з 

питань кадрового обліку та оподаткування 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - Навчальні послуги

Фізична особа-підприємець Видюк 

Сергій Анатолійович                2 450,00 ₴ №ДП-01 

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Володимира Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"
             90 859,00 ₴ №114 

Обладнання котельних установок 

Код ДК 021:2015 (CPV): 42160000-8 - Котельні установки
Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ            851 110,00 ₴ №08/06 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Володимира Вернадського» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
       6 906 332,38 ₴ №115 

Послуги пожежних і рятувальних служб 

Код ДК 021:2015 (CPV): 75250000-3 - Послуги пожежних і 

рятувальних служб

11 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

               4 988,72 ₴ №29

Послуги пожежних і рятувальних служб 

Код ДК 021:2015 (CPV): 75250000-3 - Послуги пожежних і 

рятувальних служб

11 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

               4 988,72 ₴ №28 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31160000-5 - Частини 

електродвигунів, генераторів і трансформаторів

ФОП ГРОМИКА ЄВГЕНІЯ ГЕННАДІЇВНА
       1 091 000,00 ₴ №14/06 



Аварійно-поточний ремонт покрівлі, вентиляції та 

санвузлу в гуртожитку за адресою: вул. Холодильна, 8 у 

м. Дніпро 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45260000-7 - Покрівельні роботи 

та інші спеціалізовані будівельні роботи

Фізична особа-підприємець 

Борисенко Павло Олександрович              43 500,00 ₴ №18/06 

Сантехнічні матеріали для аварійного ремонту 

водопроводу за адресою: вул. Бориса Кротова, 15А 

Код ДК 021:2015 (CPV): 44160000-9 - Магістралі, 

трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні 

вироби

ПрАТ "Сантехкомплект"
             49 030,74 ₴ №793/21-сб 

Аварійно-ремонтні роботи по заміні опор та контактної 

мережі на об’єктах КП «Дніпровський 

електротранспорт» ДМР у м. Дніпро 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45310000-3 - Електромонтажні 

роботи

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
       3 199 527,19 ₴ №22/06 

Медична, хірургічна маска Тришарова, клас 1 

(нестерильна) (ДСТУ EN 14683:2014 "Маски хірургічні") 

Код ДК 021:2015 (CPV): 33140000-3 - Медичні матеріали
ФОП Пацалюк Сергій Володимирович

           115 000,00 ₴ №117 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП КАРСЛІЄВА КАТЕРИНА 

ВОЛОДИМИРІВНА        1 270 600,00 ₴ №116 

Листовий металопрокат 

Код ДК 021:2015 (CPV): 14622000-7 - Сталь

ТОВ АЛГА ДНЕПР
       2 468 615,40 ₴ №118 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»
             16 200,00 ₴ №2406/1 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Андрія Фабра» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»
             16 200,00 ₴ №2406 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту:«Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. 

Гавриленка» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             16 197,00 ₴ №0652-21Е 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Пушкіна та вул. Шмідта» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             34 853,00 ₴ №0653-21Е 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
       4 908 127,32 ₴ №120 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Січових стрільців» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ
       4 401 438,54 ₴ №119 



Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної 

енергії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 65310000-9 - Розподіл 

електричної енергії

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"
               9 000,00 ₴ №2111530 

Послуги з дослідження забруднень 

Код ДК 021:2015 (CPV): 90715000-2 - Послуги з 

дослідження забруднень

ДУ "Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр МОЗ України              18 597,60 ₴ №274/2,5 

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Барикадна» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"
             67 150,00 ₴ №204 

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Січових стрільців» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71520000-9 - Послуги з нагляду за 

виконанням будівельних робіт

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"
             60 350,00 ₴ №203 

Бензин 

Код ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 - Нафта і дистиляти
ТОВ "НЄФТЕК СІТІ ОІЛ"

       1 230 000,00 ₴ №202 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ДП "Пластмас" ТОВ "ТД Пластмас-

Прилуки"        1 982 400,00 ₴ №30/06 

Дизельне паливо 

Код ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 - Нафта і дистиляти
ТОВ "НЄФТЕК СІТІ ОІЛ"

       3 619 200,00 ₴ №201 

Технічне діагностування, технічний огляд та 

паспортизація ресиверів в кількості 3 одиниці об'ємом 

2,5 м3 кожен, робочим тиском 8кг/см2 компресорної 

установки ВК 75 Е 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71350000-6 - Науково-технічні 

послуги в галузі інженерії

ТОВ СП "Товариство технічного 

нагляду ДІЕКС"              22 800,00 ₴ №931-21-ДС 

Повірка вузла обліку теплової енергії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів

ФОП "ВОЛОДІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ"
             14 499,99 ₴ №215 

Пристрої для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34320000-6 - Механічні запасні 

частини, крім двигунів і частин двигунів

ФОП "ШЕВЧЕНКО КИРИЛО 

ВІКТОРОВИЧ"        2 124 700,00 ₴ №214 

Елементи електричних схем для капітального та 

поточного ремонту рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 31220000-4 - Елементи 

електричних схем

ФОП "Півнюк Олена Олексіївна"
       2 708 492,04 ₴ №213 

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34630000-2 - Частини залізничних 

або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого 

складу; обладнання для контролю залізничного руху

ФОП ТОДОРАШ МИХАЙЛО 

МИХАЙЛОВИЧ        3 241 900,00 ₴ №212 

Мотокоси бензинові та комплектуючі матеріали 

Код ДК 021:2015 (CPV): 16160000-4 - Садова техніка різна
Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ            293 500,00 ₴ №06/07 

Скло для капітального та поточного ремонту рухомого 

складу 

Код ДК 021:2015 (CPV): 39290000-1 - Фурнітура різна

ФОП ДУДНИК ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
           215 462,00 ₴ №217 

Скріплення для трамвайної колії 

Код ДК 021:2015 (CPV): 34940000-8 - Залізничне 

обладнання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСГОСП"            515 998,59 ₴ №216 



Послуга щодо проведення конференції 14-16 липня 2021 

року на тему: "Досвід Вінницької транспортної компанії з 

впровадження новітніх технологій та інфраструктурних 

проектів" 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80530000-8 - Послуги у сфері 

професійної підготовки

КП "Вінницька транспортна компанія"
               5 500,00 ₴ №12/07 

Послуги з використання комп'ютерних програм 

Код ДК 021:2015 (CPV): 48210000-3 - Пакети мережевого 

програмного забезпечення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІАЦ"              43 548,00 ₴ №5/21 

Інформаційно-консультаційні послуги у формі семінару з 

питань бухгалтерського обліку та оподаткування 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - Навчальні послуги

Фізична особа-підприємець Видюк 

Сергій Анатолійович                1 299,00 ₴ №ДП-01 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Робоча»

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ"
             16 200,00 ₴ №1607/1 

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Богдана 

Хмельницького та вул. Гавриленка» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ"
             16 200,00 ₴ №16/07 

Сертифікація фахівця (ів) з неруйнівного контролю 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - Навчальні послуги

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ 

УКРАЇНИ "УКРЕКСПЕРТ"                1 702,57 ₴ №0076/21-СА 

Сертифікація фахівця (ів) з неруйнівного контролю 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80500000-9 - Навчальні послуги

АСОЦІАЦІЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ 

УКРАЇНИ "УКРЕКСПЕРТ"                3 405,14 ₴ №0061/21-СА 

Надання інформаційних (консультаційних) послуг 

Код ДК 021:2015 (CPV): 80510000-2 - Послуги з 

професійної підготовки спеціалістів

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області
               1 243,08 ₴ №26Пр 

Проведення попередніх та періодичних медичних 

оглядів 

Код ДК 021:2015 (CPV): 85120000-6 - Лікарська практика 

та супутні послуги

 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - 

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "

           630 000,00 ₴ №17/07 

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 71530000-2 - Консультаційні 

послуги в галузі будівництва

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

               4 794,84 ₴ №0778-21О 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Шмідта» 

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ПП ДНІПРОМОНТАЖ
     25 982 096,99 ₴ №904 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Андрія Фабра»

Код ДК 021:2015 (CPV): 45450000-6 - Інші завершальні 

будівельні роботи

ПП ДНІПРОМОНТАЖ
       5 244 057,77 ₴ №903 

Забезпечення постійного технічного супроводу 

комп'ютерної програми "Єдина інформаційна система 

управління місцевим бюджетом" 

Код ДК 021:2015 (CPV): 72220000-3 - Консультаційні 

послуги з питань систем та з технічних питань

ТОВ "Центр інформаційних і 

аналітичних технологій"                2 800,00 ₴ №21/2 



Надання послуг щодо впровадження та налаштування 

бази даних з метою подальшого використання 

комп'ютерної програми "Єдина інформаційна система 

управління бюджетом" для місцевих бюджетів 

Код ДК 021:2015 (CPV): 72220000-3 - Консультаційні 

послуги з питань систем та з технічних питань

ТОВ "Центр інформаційних і 

аналітичних технологій"                1 500,00 ₴ №21/1 

Надання послуг з адвокатської діяльності Код ДК 

021:2015: 79110000-8 - Послуги з юридичного 

консультування та юридичного представництва

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЕКС 

ТАЛІОН"
             45 000,00 ₴ б/н

ЛОТ 2 - «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. Леоніда 

Стромцова» (Код ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування)

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            213 138,86 ₴ №219

ЛОТ 1 - «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Богдана Хмельницького – вул. 

Шинної» (ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з 

інженерного проектування)

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"            213 138,86 ₴ №220

Здійснення технічного нагляду по об’єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті вул. Криворізька 

та вул. Робоча» (код ДК 021:2015 – 71520000-9 - Послуги 

з нагляду за виконанням будівельних робіт)

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"            108 060,00 ₴ №218

Різальні інструменти для капітального та поточного 

ремонту рухомого складу (код ДК 021:2015 – 39240000-6 

- Різальні інструменти)

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ДНІПРО 

ПІВДЕНЬ"
       1 145 937,61 ₴ №222

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

колії на перехресті вул. Криворізька та вул. Робоча» (код 

ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні 

роботи)

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ        8 502 859,64 ₴ №221

Електрична апаратура для ремонту рухомого складу (код 

ДК 021:2015 – 31210000-1 - Електрична апаратура для 

комутування та захисту електричних кіл)
ТОВ "ІНТЕРЛІНК"        2 833 537,80 ₴ №225

Запасні частини для капітального та поточного ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

ФОП ПРИБИТОК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ        2 061 200,00 ₴ №223

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Шмідта» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням 

будівельних робіт)

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"            331 187,00 ₴ №227

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Дмитра 

Яворницького та вул. Андрія Фабра» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням 

будівельних робіт)

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"              68 455,00 ₴ №226

Вимірювання показників якості поверхневих, підземних, 

зворотних і стічних вод (код ДК 021:2015 – 71340000-3 - 

Комплексні інженерні послуги)

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ

             21 399,00 ₴ 181/7.1

Теоретичне навчання осіб, які проходять підготовку на 

експерта технічного з промислової безпеки за напрямом 

"Проведення технічного огляду та/або експертного 

обстеження вантажопідіймальних коранів, підйомників 

(з проходженням ПФО)" (код ДК 021:2015 – 80400000-8 - 

Послуги у сфері освіти для дорослих та інші освітні 

послуги)

ДП "Головний навчально - 

методичний центр держпраці"
             34 680,00 ₴ 60-07.21

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. 

Миколи Руденко - вул. Ульянова» (код ДК 021:2015 – 

71530000-2 - Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА"

           152 433,00 ₴ 0864-21Е



Настроювання та обслуговування серверу (код ДК 

021:2015- 72250000-2 - Послуги, пов’язані із системами 

та підтримкою)

ТОВ АЙ-СІТІ            632 000,00 ₴ №230

Здійснення технічного нагляду по об’єкту Капітальний 

ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Богдана 

Хмельницького – вул. Гавриленка» (код ДК 021:2015 – 

71520000-9 - Послуги з нагляду за виконанням 

будівельних робіт)

ТОВ "ПТБ ЕКСПЕРТ"            114 235,00 ₴ №228

Запасні частини для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 34630000-2 - Частини залізничних або 

трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; 

обладнання для контролю залізничного руху)

ТОВ "ВКП "ТЕХЕНЕРГОПРОМ"        2 173 916,00 ₴ №240

Виконання послуг з узгодження проекту без 

пред'явлення технічних умов: «Капітальний ремонт 

трамвайної колії по вул. Миколи Руденка - вул. 

Ульянова» в м.Дніпро (код ДК 021:2015 – 71320000-7 - 

Послуги з інженерного проектування)

КП «Управління по ремонту та 

експлуатації автошляхів» ДМР
               2 114,18 ₴ №033

«Виконання аварійних робіт по заміні опор та контактної 

мережі на об'єктах КП «Дніпровський електротранспорт» 

ДМР у м. Дніпро» (код ДК 021:2015 – 45310000-3 - 

Електромонтажні роботи)

ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ        4 236 448,79 ₴ №241

Інформаційно-консультаційні послуги у формі семінару з 

питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Фізична особа-підприємець Видюк 

Сергій Анатолійович
               2 658,00 ₴ ДП-01

Послуги з ремонту і технічного обслуговування ремонту 

рухомого складу (код ДК 021:2015 – 50110000-9 - 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання)

ТОВ НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-

2008"
       1 374 720,00 ₴ №244

Рециркулятори бактерицидні для службових приміщень 

та транспорту (код ДК 021:2015 – 31510000-4 - 

Електричні лампи розжарення)

 ФОП "БАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ"            249 800,00 ₴ №247

Канат (код ДК 021:2015 – 39540000-9 - Вироби різні з 

канату, мотузки, шпагату та сітки)
Фізична особа-підприємець 

ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
       1 300 357,48 ₴ №246

Освітлювальне обладнання для виробничих та 

службових приміщень (код ДК 021:2015 – 31520000-7 - 

Світильники та освітлювальна арматура)

ФОП "ЧУМАК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ"            542 217,30 ₴ №245

Гумові вироби для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 19510000-4 - Гумові вироби)
ФОП "АБСАТОВА ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА"        1 236 440,00 ₴ №30/08

Участь у щорічній підсумковій конференції корпорації 

"Укрелектротранс" з 08.09 по 10.09.2021 р. у місті Одесі 

(код ДК 021:2015 – 55120000-7 - Послуги з організації 

зустрічей і конференцій у готелях)

 КОРПОРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

УКРАЇНИ "УКРЕЛЕКТРОТРАНС"

               5 420,00 ₴ №122/1

Науково-технічні послуги в галузі інженерії (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії)

ТОВ СП "ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 

НАГЛЯДУ ДІЕКС"
           129 000,00 ₴ №1231-21-ЕК

Розпломбування вузла обліку; пломбування вузла обліку 

або його частини з послідуючим проведенням 

позачергової технічної перевірці правильності роботи 

(перевірка схеми вмикання) однотарифної розрахункової 

точки обліку електроенергії 6-150 кВ (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
               2 699,02 ₴ 

№0050348450

Пломбування вузла обліку або його частини з 

послідуючим проведенням позачергової технічної 

перевірці правильності роботи (перевірка схеми 

вмикання) однотарифної розрахункової точки обліку 

електроенергії 6-150 кВ (код ДК 021:2015 - 71350000-6 - 

Науково-технічні послуги в галузі інженерії)

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
               2 161,31 ₴ №0050349580

Позачергова технічна перевірка правильності роботи 

лічильника електроенергії (код ДК 021:2015 - 71350000-6 

- Науково-технічні послуги в галузі інженерії)

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
                  759,10 ₴ №0050345792



Електрощітки для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 – 31160000-5 - Частини електродвигунів, 

генераторів і трансформаторів)

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

БАРСУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
       2 194 369,00 ₴ №249

Механічні запасні частини (код ДК 021:2015 34320000-6 - 

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів)

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

БАРСУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
           836 000,00 ₴ №248

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. 

Барикадна». Коригування (код ДК 021:2015 - 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі будівництва)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

               7 715,40 ₴ №1024-21Е

Створення додаткового функціоналу існуючої системи 

моніторингу транспорту (код ДК 021:2015 - 72250000-2 – 

послуги, пов’язані із системами та підтримкою)
ТОВ АЙ-СІТІ            112 000,00 ₴ №252

Послуги з обслуговування серверної системи (код ДК 

021:2015 - 72320000-4 – послуги, пов’язані з базами 

даних)

ФОП ШИБКО ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
       1 476 995,00 ₴ №251

Послуги з підтримки існуючої системи моніторингу (код 

ДК 021:2015 - 72250000-2 – послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою)

ФОП ШИБКО ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
       1 012 000,00 ₴ №250

Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи (код ДК 021:2015 – 45260000-7 - Покрівельні 

роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

 ФОП "Борисенко Павло 

Олександрович
       1 109 400,00 ₴ №253

Проведення функціонального навчання (підвищення 

кваліфікації цільового призначення) керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту (код ДК 

021:2015 - 80510000-2 - Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  864,00 ₴ №560

Пломбування /розпломбування вузла обліку або його 

частини багатотарифної (6,10,20 кВ) розрахункової точки 

обліку електроенергії; позачергова технічна перевірка 

правильності роботи (перевірка схеми вмикання) 

багатотарифної розрахункової точки о (код ДК 021:2015 - 

71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
               2 916,06 ₴ №0050353333

Контроль відповідності трансформаторів струму 6-10кВ 

заводським характеристикам на підстанціях; контроль 

відповідності трансформаторів напруги 6-10-35-110-

150кВ заводським характеристикам на підстанціях (код 

ДК 021:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в 

галузі інженерії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
               1 850,57 ₴ №0050116275

Здійснення авторського нагляду по об'єкту: «Капітальний 

ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко-вул. 

Ульянова» (код ДК 021:2015 - 71240000-2 - Архітектурні, 

інженерні та планувальні послуги)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Монтажно-

Будівельна Компанія СІНЕРГІЯ»

           121 500,00 ₴ №254

Розміщення рекламного оголошенняв газеті "Наше 

місто" "Запрошення на роботу" (код ДК 021:2015 - 

79340000-9 - Рекламні та маркетингові послуги)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗЕТА "НАШЕ 

МІСТО"

               4 000,00 ₴ №4

Проведення судової експертизи (код ДК 021:2015 - 

71630000-3 - Послуги з технічного огляду та 

випробовувань)

 Дніпропетровський науково-

дослідний інститут судових експертиз 

Міністерства юстиції України

             10 296,00 ₴  №3973-21

Запасні частини для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 34320000-6 - Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

ФОП Мальченко К.Г.        3 920 800,00 ₴ №255



Ремонт крильчатого водолічильника (витратоміра) з 

імпульсним виходом M-T QN2,5 A150-U (зав. № 

042012442). (код ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів)

ФОП "ВОЛОДІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ"                2 950,00 ₴ №256

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: "Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті вул. Івана Мазепи та вул. Віктора Мерзленко" 

(код ДК 021:2015 - 71530000-2 - Консультаційні послуги в 

галузі будівництва)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             29 453,00 ₴  №1091-21Е

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: "Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті вул. Криворізька та вул. Макарова" (код ДК 

021:2015 - 71530000-2 - Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             27 121,00 ₴  №1090-21Е

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: "Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті вул. Макарова та вул. Титова" (код ДК 

021:2015 - 71530000-2 - Консультаційні послуги в галузі 

будівництва)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             19 389,00 ₴  №1089-21Е

проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту: «Реконструкція системи вентиляції будівлі 

профілакторію (літ. В-1, середній бокс) за адресою: 

просп. Сергія Нігояна, 49» (код ДК 021:2015 - 71530000-2 - 

Консультаційні послуги в галузі будівництва)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             23 804,00 ₴  №1088-21Е

Послуги в формі стажування з метою набуття практичних 

навичок після проходження теоретичного навчання за 

наступними напрямками: проведення технічного огляду 

та/або експертнго обстеження вантажопідіймальних 

кранів, підйомників. (код ДК 021:2015 - 80340000-9 - 

Послуги у сфері спеціальної освіти)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ 

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ТОВАРИСТВО 

ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС"

             30 000,00 ₴ №257

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт трамвайної 

лінії по вул. Миколи Руденко – вул. Ульянова» (код ДК 

021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні 

роботи)

 ЧП ДНЕПРОМОНТАЖ    157 665 816,30 ₴ №258

Здійснення технічного нагляду по об’єкту «Капітальний 

ремонт трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко – вул. 

Ульянова» (код ДК 021:2015 – 71520000-9 - Послуги з 

нагляду за виконанням будівельних робіт)

ТОВ "СТРОЙТЕК ГРУП"        2 000 000,00 ₴ №257

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці (код 

ДК 021:2015 - 80510000-2 - Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

               6 482,40 ₴ №0335-У

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці (код 

ДК 021:2015 - 80510000-2 - Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"

               3 153,60 ₴ №0401-У

Електронне обладнання для ремонту рухомого складу 

(код ДК 021:2015 – 31710000-6 - Електронне 

обладнання)

ФОП "ГОЛОВАТА ІРИНА 

ОЛЕКСАНДРІВНА"
       2 199 996,00 ₴ №259



Науково-технічні послуги в галузі інженерії (код ДК 

021:2015 - 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі 

інженерії)

ТОВ СП "ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 

НАГЛЯДУ ДІЕКС"
             97 000,00 ₴ №1411-21-ЕК

Проектно-вишукувальні роботи по об'єкту: "Капітальний 

ремонт рейкозгинального верстата 1983 року випуску 

інв. №104018" (код ДК 021:2015 - 71320000-7 - Послуги з 

інженерного проектування)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮГПРОМТЕХМОНТАЖ"

             48 620,00 ₴ №260

Розгортання, підтримка та адміністрування серверу 

моніторингу (код ДК 021:2015 - 72250000-2 – послуги, 

пов’язані із системами та підтримкою)

ФОП ШИБКО ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
             69 000,00 ₴ №263

Послуги з доопрацювання програми Д-Транспорт (код 

ДК 021:2015 - 72230000-6 - Послуги з розробки 

програмного забезпечення на замовлення)

 ФОП ШИБКО ОЛЕКСІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ
             42 000,00 ₴ №262

Стандартні деталі та вузли підіймальних споруд (код ДК 

021:2015 - 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне 

обладнання)

ФОП "ЄРЕМЕНКО ІВАН 

АНАТОЛІЙОВИЧ"
       1 643 076,00 ₴ №261

Інженерно-геодезичні вишукування по об’єкту: 

«Виконання інженерно-вишукувальних робіт в районі 

будинку 12/6-А по вул. Метростроївській, щодо 

уточнення кабельних ліній 6 кВ» (код ДК 021:2015 - 

71250000-5 - Архітектурні, інженерні та геодезичні 

послуги)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖНО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІНЕРГІЯ"

               9 496,79 ₴ №264

Пломбування/розпломбування вузла обліку або його 

частини однотарифного трифазного (0.38кВ прямого 

включення) розрахункового лічильника; 

пломбування/розпломбування вузла обліку або його 

частини однотарифного трифазного (0.38кВ прямого 

включення) (код ДК 021:2015 - 71350000-6 - Науково-

технічні послуги в галузі інженерії)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
               1 386,38 ₴ №0050364962

Запасні частини для ремонту рухомого складу (код ДК 

021:2015 - 34320000-6 - Механічні запасні частини, крім 

двигунів і частин двигунів)

ТОВ "КОНТИНЕНТ 19"        1 152 781,47 ₴ №265

Рециркулятори бактерицидні для службових приміщень 

(код ДК 021:2015 – 31510000-4 - Електричні лампи 

розжарення)

ФОП "БАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ"            247 200,00 ₴ №266

Маршрутні покажчики для рухомого складу (код ДК 

021:2015 - 31710000-6 - Електронне обладнання) ФОП Гашко Ганна Сергіївна        1 010 000,00 ₴ №267

Організація підготовки фахівців на експерта технічного з 

промислової безпеки

ДП "Головний навчально-методичний 

центр Держпраці"
               2 928,00 ₴ №17-11.21

Послуги з ремонту і технічного обслуговування пристроїв 

(код ДК 021:2015 – 50710000-5 - Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування електричного і механічного 

устаткування будівель)

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМИСЛОВІ 

СИСТЕМИ"

           514 000,00 ₴ №04/11

Перевірка та прочистка вентиляційних каналів у 

гуртожитку №2, №5

ФОП Момотенко Костянтин 

Анатолійович
               3 520,00 ₴ №04/11

Запасні частини для капітального ремонту рухомого 

складу (код ДК 021:2015 - 34630000-2 - Частини 

залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового 

рухомого складу; обладнання для контролю 

залізничного руху)

ФОП "ПАНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ 

АНДРІЙОВИЧ"
       1 160 000,00 ₴ №09/11

Послуги по охороні майна КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                  450,00 ₴ №79

Проведення експертизи якості проектних рішень шляхом 

виявлення відхилень від вимог законодавства України у 

сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і 

правил комплексної експертизи проекту будівництва по 

об’єкту:«Капітальний ремонт трамвайної колії на 

перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Шмідта». 

Коригування

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Науково-

виробниче підприємство 

«Міжрегіональна будівельна 

експертиза»

             16 447,20 ₴ №1353-21Е

Послуги з доступу до "Електронного кабінету 

періодичних видань видавничого будинку "Фактор", що 

має повний функціональний цілодобовий доступ до 

поточного випуску та архіву видання: "Оплата праці" у 

електронній формі (код ДК 021:2015 - 72320000-4 – 

послуги, пов’язані з базами даних)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУХПРЕС"                2 220,00 ₴ №16/11


