
ЗВІТ ПРО ЗАКУПІВЛІ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 РОКУ

За період із січня по 31 березня 2020 року, відповідно до Закону України « Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 за № 922-УІІІ та Положення 

про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель, затвердженого рішенням 

міської ради від 04.05.2018 року за №25(зі змінами та доповненнями), Баштанська міська рада здійснила закупівлі в електронній системі ProzoR.Ro 

в кількості 18 штук на суму 6 532772,00 грн. Економія коштів за результами торгів склала -583 067,60 грн. З них: 11 шт.-звіт про укладений 

договір, 3 шт.-відкриті торги,З шт.-переговорна процедура та 1 шт.-допорогові закупівлі.

В тому числі, надання послуг по благоустрою та утримання міста від снігу; надання послуг з видалення дерев на території Баштанської 

міської ради; надання послуг з прибирання та підмітання вулиць; надання послуг з благоустрою спортивних майданчиків і зон 

відпочинку,благоустрій парків, дитячих майданчиків; надання послуг по збиранню та перевезенню сміття; надання послуг з ремонту і 

техобслуговування насосів,клапанів,кранів, металевих контейнерів; надання послуг з підрізання дерев і живих огорож на території Баштанської 

міської ради; надання послуг по озелененню територій та утримання зелених насаджень; надання послуг з автомобільного перевезення; надання 

послуг з поточного ремонту та техобслуговування вуличного освітлення; надання телекомунікаційних послуг; надання послуг з 

техобслуговування і ремонту офісної техніки; надання послуг з поточного ремонту об»єктів комунальної власності; надання послуг з відлову 

безпритульних,бродячих собак віком більше 3 місяців; надання послуг по благоустрою та утриманню кладовищ; надання послуг по висвітленню 

діяльності виконавчих органів ради, депутатів Баштанської міської ради в засобах масової інформації; закупівля канцтоварів,закупівля пального .

Більш детальну інформацію про постачальників, назву закупівель, суми договорів та інше можна знайти за посиланням 

ht tps:/ / bashtanskaotg .gov.ua / storage / sta t ic- pages/ docum ents/ de9 3 9 a2 4 e3 bcl9 b7 d5 0 5 3 1 6 5 cee5 1 e0 e .pdf.

https://bashtanskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/de939a24e3bcl9b7d5053165cee51e0e.pdf
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№

п/п

Назва закупівлі Постачальник Номер закупівлі Сума договору № та дата 

договору

Вид

закупівлі

1 ДК 021:2015 код 09310000-5 -  «Електрична 

енергія» (Постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг 

)об»єм 433,0 тис.Квт

ТОВ "

Миколаївська 

електропостачальн 

а компанія"

UA-2019-12-24- 

000767-а

1 390 000,00 № 35/26від 

03.01.2020

Переговорна 

процедура 

( скорочена)

2 ДК 021:2015 код 09120000-6 -  Газове паливо 

(Природний газ на 2020 рік ),об»єм 38,0 тис.
3м

ТОВАРИСТВО 3

ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

СТЮ "КАСТУМ"

UA-2019-11-28- 

000583-а

158 460,00 № 2 від 

03.01.2020

Відкриті

торги

3. ДК 021:2015 код 77210000-5 

Лісозаготівельні послуги(Послуги з 

видалення дерев на території Баштанської 

міської ради)

Комунальне 

підприємство " 

Добробут"

UA-2020-01-24-

001100-а

199 770,00 № 9 від 

24.01.2020

Звіт про

укладений

договір

4. Послуг за ДК 021:2015 код 90620000-9 

Послуги з прибирання снігу(Послуги по 

благоустрою та утриманню міста від снігу)

Комунальне 

підприємство " 

Добробут"

UA-2020-01-24-

002487-а

181 819,00 № 10 від 

24.01.2020

Звіт про

укладений

договір

5. ДК 021:2015 код 90610000-6 Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць на 

території Баштанської міської ради)

ДП " Зелене місто" 

КП " Добробут"

UA-2020-01-24-

002378-а

199 888,00 № 6 від 

24.01.2020

Звіт про

укладений

договір

6. ДК 021:2015 код 45110000-1 Руйнування та 

знесення будівель і земляні 

роботи(Благоустрій спортивних майданчиків 

і зон відпочинку,благоустрій парків, дитячих 

майданчиків)

ДП " Екосектор КП 

" Добробут"

UA-2020-01-24-

003060-а

199 759,00 № 7 від 

24.01.2020

Звіт про

укладений

договір

7. ДК 021:2015 код 50510000-3 Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

насосів,клапанів, кранів, металевих 

контейнерів)

Комунальне 

підприємство " 

Добробут"

UA-2020-01-24-

003154-а

76 808,00 № 8 від 

24.01.2020

Звіт про

укладений

договір

8. ДК 021:2015 код 50230000-6-Послуги з фізична особа- UA-2020-01-08- 986 000,00 № 38 від Відкриті



ремонту, технічного обслуговування 

дорожньої інфраструктури і пов’язаного 

обладнання та супутні послуги (Поточний 

ремонт та технічне обслуговування 

вуличного освітлення)

підприємець 

Г умельник 

Володимир 

Олександрович

001464-с 12.02.2020 торги

9. ДК 021:2015 код 77340000-5 Підрізання 

дерев і живих огорож(Послуги з підрізання 

дерев і живих огорож на території 

Баштанської міської ради)

Комунальне 

підприємство " 

Добробут"

UA-2020-01-28-

001137-с

199 992,00 № 12 від 

28.01.2020

Звіт про

укладений

договір

10. ДК 021:2015 код 64200000-8 
Телекомунікаційні послуги

ПАТ "

УКРТЕЛЕКОМ",М 

иколаївська філія 

ПАТ "

УКРТЕЛЕКОМ"

UA-2020-01-29-

000149-с

96 000,00 № 12 від 

29.01.2020

Звіт про

укладений

договір

11. ДК 021:2015 код 50310000-1 Технічне 
обслуговування і ремонт офісної техніки 
(Технічне обслуговування і ремонт офісної 
техніки)

ТОВ МП " Інвар" UA-2020-02-04-

002035-а

60 000,00 № 90 від 

04.02.2020

9

Звіт про

укладений

договір

12. ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і 

дистиляти ( БензинА-92, Дизельне паливо)

Товариство з

обмеженою

відповідальністю

"КВОРУМ-

НАФТА"

UA-2020-01-16-

002046-с

248 702,40 № тТВ-230 від 

18.02.2020

Відкриті

торги

13. ДК 021:2015 код 30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

різне(Канцелярські товари)

ТОВ "

САНТАРЕКС"

UA-2020-02-10- 

000376-с

118 304,34 № 33 від 

10.02.2020

Звіт про

укладений

договір

14. ДК 021:2015 60180000-3 Прокат вантажних 

транспортних засобів із водієм для 

перевезення товарів ( Послуги з 

автомобільних перевезень)

КП"Добробут" UA-2020-02-19-

000545-с

85 004,00 № 37 від 

17.02.2020

Звіт про

укладений

договір



15. ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з 

озеленення територій та утримання зелених 

насаджень ( Послуги з утримання 

декоративних садів і парків відпочинку, 

послуги із засіванням газонів, винищування 

бур’янів)

КП " ДОБРОБУТ" иА-2020-03-06-

002094-а

1 625 840,00 № 63 від 

20.03.2020

Переговорна

процедура

16. ДК 021:2015 код 90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі сміттям (Послуги зі 

збирання сміття у громадських місцях)

КП " ДОБРОБУТ" ЦА-2020-03-06-

002195-а

530 000,00 № 64 від

20.03.2020

Переговорна

процедура

17. ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво 

трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання 

поверхонь(Поточний ремонт об»єктів 

комунальної власності на території 

Капітанської ОТГ)

ФОП "ЧЕРІН 

АНДРІЙ

АНАТОЛІЙОВИЧ"

ІІА-2020-03-05-

000403-а

392 900,00 № 69 від 

07.04.2020

Відкриті

торги

18. ДК 021:2015 код 77610000-9 Послуги з 

відлову тварин(відлов безпритульних, 

бродячих собак віком більше 3 місяців)

«МУНІЦИПАЛЬН 

ИЙ ЦЕНТР 

ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ » ОМР

ЦА-2020-03-25-

001295-с

69 468,00 № 66 від 

24.03.2020

Звіт про

укладений

договір

19. ДК 021:2015 код 98370000-7 Поховальні та 

супутні послуги (Послуги по благоустрою та 

утриманню кладовищ)

КП " ДОБРОБУТ" ЦА-2020-03-30- 

000938-е

484 450,00 № 74 від 

13.04.2020

Переговорна

процедура

20. ДК 021:2015 код 79820000-8 Послуги 

пов’язані з друком (Послуги по висвітленню 

діяльності виконавчих органів ради, 

депутатів Капітанської міської ради, в 

засобах масової інформації)

ПРИВАТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО

"РЕДАКЦІЯ

РАЙОННОЇ

ГАЗЕТИ "ГОЛОС

БАШТАНІЦИНИ"

ЦА-2020-03-27-

000714-е

* 4

195 000,00 № 72 від 

10.04.2020

Допорогова

закупівля
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