
ЗВІТ 
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі 

за III квартал 2015 року 
Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» 04805918. 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 
Назва та код предмета закупівлі Кількість товару або обсяг 

виконання робіт чи надання 
послуг 

Найменування/П.І.Б. особи, з 
якою укладено договір, та 

ідентифікаційний номер/код 
особи, з якою укладено договір 

Дата та номер договору Ціна договору Примітка 

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
(Послуги з технічних випробувань та 
аналізу: експертного обстеження, 
повного та часткового огляду 
вантажопідіймальних кранів, 
механізмів та пристосувань, 
підйомників; експертного обстеження, 
внутрішнього та зовнішнього оглядів, 
гідравлічних випробувань 
повітрозбірниківтаресиверів;технічного 
огляду ескалаторів) 71.20.1 

-

ВК "ЕКСПЕРТНО-
ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 

"СОЛАР-1", 
ідентифікаційний код 

21198802 

від 19.12.2014 р. № 466-12/НБТ 

270036,25 грн., (Двісті 
сімдесят тисяч тридцять 

шість грн. 25 коп.) в 
т.ч.ПДВ- 45006,04 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 
(Ліцензійний супровід ПК "Парус-
підприємство") 63.99.1 

-

ФОП Лупша В. М., 
ідентифікаційний код 

2663811312 
від 25.12.2014 р. № 477-12/АТЗ 

52 080,00 грн., (П'ятдесят 
дві тисячі вісімдесят грн. 

00 коп.)без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Соди мінеральні та безалкогольні напої 
(Питна вода) 11.07.1 -

ФПрАТ "ІСД Аква сервіс", 
ідентифікаційний код 

25849222 
від 19.12.2014 р. № 468-12/ГВ 

109 184,40 грн., (Сто 
дев'ять тисяч сто 

вісімдесят чотири грн. 40 
коп.) в Т.Ч.ПДВ- 18197.40 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Молоко та вершки, рідіяші, оброблені 
(Молоко (спецяфчуз-ялж)) 10.51. і 

17 934 шт. 

ФОП Дзюба Сергій 
Анатолійович, 

і ден гифікацшнип код 
2612311395 

від 11.12.2014 р. № 461-12/ГВ 

82 496,40 грн., (Вісімдесят 
дві тисячі чотириста 

дев'яносто ІГІСГЬ ГрН. '19 
кш.)5гз 1 !ДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги бібліотек і архівів (Зберігання 
документів) 91.01.1 -

ТОВ "АРХІВАРІУС", 
ідентифікаційний код 

31643684 
від 11.12.2014 р. №460-12/ВК 

24 ,00 грн за од. .(Двадцять 
чотири грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин і устаткування 
спеціальної призначеності (Послуги з 
часткового технічного обслуговування 
ліфтів з виконанням викликів на 
об'єкти Замовника) 33.12.2 

-

ТОВ "Спеціалізований 
"Проектно Будівельний 

Монтажний Поїзд-753", 
ідентифікаційний код 

36000108 

від 30.12.2014 р. № 486-12/ЕМ -
розірваний 

32 471,64 грн., (Тридцять 
дві тисячі чотириста 
сімдесят одна грн. 64 

коп.)в т.ч.ПДВ- 5411,94 

п.6 ч. І ст.4 
Закону 



Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері суспільних наук (Розробка норм 
витрат паливно - енергетичних ресурсів 
(ПЕР) на 2015 рік, оформлення та 
заповнення енергетичного паспорту 
підприємства за 2014 рік) 72.20.1 

-

ПП фірма "Віргонія", 
ідентифікаційний код 

21233116 
від 25.12.2014 р. № 480-12/НТ 

130 204,52 грн., (Сто 
тридцять тисяч двісті 

чотири грн. 52 коп.) в т.ч. 
ПДВ - 21700,54 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Реконструкція будівлі їдальні 
елеюродепо "Салтівське" під будівлю 
для розміщення кімнат відпочинку 
технічного персоналу метрополітену 
відповідно до проектної документації 

будівля їдальні 
електродепо 

"Салтівське" № 
ТОЇ10003 

ТОВ "Лагуна-С", 
ідентифікаційний код 

31641844 

від 25.12.2014 р. № 476-12Я -
розірваний 

4 974 223,16 грн. (Чотири 
мільйона дев'ятсот 

сімдесят чотири тисячі 
двісті двадцять три грн. 

16 коп.) без ПДВ 
фактично виконано на 

3481963,21 грн. 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устатковання (Технічне обслуговування 
реєстратора розрахункових операцій, 
повне технічне обслуговування 
реєстратора розрахункових операцій та 
гарантійний ремонт реєстратора 
розрахунковііх операцій) 33.14.1 

-

ПФ "СТЦ-Істок", 
ідентифікаційний код 

24341160 
від 30.12.2014 р. № 485-12/ГШ 

2 700,00 грн., (Дві тисячі 
сімсот грн. 00 коп.) в т.ч. 

ПДВ-450,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування та технічного 
обслуговування металевих виробів 
(Технічне діагностування повітряних 
резервуарів рухомого складу) 33.11.1 

-

ТОВ "ВАГО-РЕВ", 
ідентифікаційний код 

36623607 
від 22.01.2015 р. 4-01/Т 

66061,36 грн., (Шістдесят 
шість тисяч шістдесят 

одна грн. 36 коп.) в т.ч. 
ПДВ-11010,23 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги індивідуальні інші, н. в. і. 
у. (Зилов безпритульшіх тварин, з 
паданням віжонгзцго. права самостійно 
визначити подадьшу долю тварин 
відповідно до існуючих нормативних 
актів) 96.09.1 

-

КП "Центр поводження з 
тваринами", 

ідентифікаційний код 
03354431 

від 19.12.2014 р. № 470-12/Д 
24 ОСО,00 грн., (Цспдцять 

чотири тисячі ірн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ - 4000,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Цемент (Цемент) 23.51.1 6508 шт. 
ФОП Василевський В.Я., 

ідентифікаційний код 
2808215518 

від 30.12.2014 р. № 484-12/МТП 

627 267,60 грн.(Шістсот 
двадцять сім тисяч двісті 
шістдесят сім грн.60 коп.) 

в т.ч. ПДВ - 104544,60 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Розміщування інформації на веб-
порталі (Послуги щодо оприлюднення 
оголошень на веб-порталі «Державні 
закупівлі») 63.12.1 

-

ДП "Зовнішторгвидав 
України", ідентифікаційний 

код 02426097 

12 000,00 грн., п.6 ч. 1 ст.4 
Розміщування інформації на веб-
порталі (Послуги щодо оприлюднення 
оголошень на веб-порталі «Державні 
закупівлі») 63.12.1 

-

ДП "Зовнішторгвидав 
України", ідентифікаційний 

код 02426097 коп.) в т.ч. ПДВ -2000,00 Закону 



Оригінали програмного забезпесення 
(Передавання виключних майнових 
прав інтелектуальної власності на 
комп'ютерну програму)62.01.2 

-

ТОВ "Пентафлоп" 
ідентифікаційний код 

37982829 
від 23.12.2014 р. № 474-12/АТЗ 

998 650,00 грн., (Дев'ятсот 
дев' яносто вісім тисяч 

шістсот п'ятдесят грн. 00 
коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги систем безпеки (Послуги з 
контролю за роботою систем охоронної 
сигналізації технологічних камер 
основної вентиляціїстанцій та 
перегінних тунелів Харківського 
метрополітену на пульті 
централізованого спостереження) 
80.20. і 

-

ТОВ "Сафарі - АРМС -
Україна", ідентифікаційний 

код 33262660 
від 30.01.2015 р. № 490-01/АТЗ 

74 400,00 грн., (Сімдесят 
чотири тисячі чотириста 
грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-

12400,00 п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування комунікаційного 
устаткування (Ремонт генераторів 
ГАРМС-24) 95.12.1 25 генераторів 

ТОВНКП 
"Укртранссигнал", 

ідентифікаційний код 
30753379 

від 30.01.2015 р. № 10-01/АТЗ 

29 943,25 грн., (Двадцять 
дев' ять тисяч дев' ятсот 
сорок три грн. 25 коп.) в 

т.ч. ПДВ-4990,54 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Папір і картон оброблені (Папір і 
картон для писання, друкування чи 
іншої графічної призначеності) 17.12.7 

-

ТОВ "ФІРМА 
ТЕХНОПЛЮС", 

ідентифікаційний код 
37998247 

від 03.03.2015 р. № 48-03/МТП 

407 777,16 грн. 
(Чотириста сім тисяч 
сімсот сімдесят сім 

грн. 16коп.) в т.ч. ПДВ -
67962,86 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Препарати пахучі, воски та інші засоби 
для чищення (Пасти, порошки, 
концентровані гелі )20.41.4 

-

ТОВ "Київ - Берлін-Сервіс", 
ідентифікаційний код 

22916739 
від 19.02.2015 р. № 29-02/МТП 

112 423,19 грн.(Сто 
дванадцять тисяч 

чотириста двадцять три 
грн. 19 коп.) в.т.ч.ПДВ -

18737.20 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Мітла та щітки (Прибирапьне 
приладдя) 32.91.1 

-

ТОВ "Київ - Берлін-Сервіс", 
ідентифікаційний код 

22916739 
від 19.02.2015 р. № 29-02/МТП 

25 587,93 грн. (Двадцять 
п'ять тисяч п'ятсот 

вісімдесят сім грн. 93 
коп.) в т.ч. ПДВ - 4264,66 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби текстильні готові, інші 
(Серветки, моли, іубки)13.92.2 

-

ТОВ "Київ - Берлін-Сервіс", 
ідентифікаційний код 

22916739 
від 19.02.2015 р. № 29-02/МТП 

23 605,95 грн.(Двгдцять 
три тисячі шістсот п'ять 
грн. 95 коп.) в т.ч. ПДВ -

3934,33 

п.6 ч. 1 ст,4 
Закону 

Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку (Послуги 
з контролю за роботою системи 
автоматичної пожежної сигналізації 
Харківського метрополітену на пульті 
централізованого спостереження) 
61.10.3 

-

ДП "Харківспецустановка", 
ідентифікаційний код 

33118404 
від 19.02.2025 р. № 38-02/НО/8123Н 

17 575,68 грн.(Сімнадцять 
тисяч п'ятсот сімдесят 
п'ять грн. 68 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пристрої електромонтажні (Стиковий 
електрозєднузач контактної рейки ЄТС-
250) 27.33.1 

25 шт. 
ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 05.02.2015 р. № 17-02/МТП 

75 000,00 грн. (Сімдесят 
п'ять тисяч грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Акумулятори електричні та частини до 
них (Акумулятор КЬ- 125)27.20.2 110 шт. 

ТОВ "Торговий дім 
"Автономні джерела струму 

", ідентифікаційний код 
33102787 

від 19.02.2015 р. № 27-02/МТП 

132 000,00 грн. (Сто 
тридцять дві тисяч грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ - 22 
000,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Картки з убудованою мікросхемою 
("smart"-картки)(Безконтактні 
електронні картки з мікрочіпом без 
первинної ініціалізації) 26.12.3 

60 000 шт. 

ФОП Іванес Леонід 
Михайлович, 

ідентифікаційний код 
1925401119 

від 30.01.2015 р. № 8-01/МТП 

889 800,00 грн. (Вісімсот 
вісімдесят дев'ять тисяч 
вісімсот грн. 00 коп.) без 

пдв 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного усталювання (Послуги з 
технічного обслуговування та ремонту 
принтерів та копіювальних апаратів (в 
т.ч. заправка та відновлення 
картриджей) 95.11.1 

-

ТОВ фірма "Віола", 
ідентифікаційний код 

14104571 
від 05.02.2015 р. № 14-02/АТЗ 

344 400,00 грн., (Триста 
сосрок чотири тисячі 

чотириста грн. 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ - 57400,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо консультування 
стосовно систем і программного 
забезпечення (Послуги щодо 

консультування 
стосовно систем і программного 
забезпечення «Строительные 

Технологии - СМЕТА», комп'ю-терної 
програми «Строительные Технологии -
СМЕТА» ПИР, та ЩС 
«БУДСТАНДАРТ») 62.02.2 

-

ТОВ "Computer Logic Group" 
ідентифікаційний код 

32237056 

від 30.12.2014 р. № С 262/015/489-
12/ПТС 

6140,16 грн., (Шість тисяч 
сто сорок грн. 16 коп.) в 

т.ч. ПДВ -1023,36 

п.6 ч. 1 сг.4 
Закону 

Послуги щодо благоустрою території 
(комплексні послуги з зимового 
прибирання та проведення 
протиожелсдних заходів на території, 
прилеглій до об'єктів Замовника) 
81.30.1 

-

ТОВ "СИСТЕМИ 
ПРОГРЕСИВНОЇ 

ОЧИСТКИ" 
ідентифікаційний код 

37365048 

від 30.12.2014 р. № 488-12/Д 

204 148,26 грн., (Двісті 
чотири тисячі сто сорок 
вісім грн. 26 коп.) в т.ч. 

ПДВ -34024,71 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо загального очищення 
будівель(Послуги з прибирання 
стнційних та наземних будівель 
Замовника) 81.21.1 

-

ТОВ "СИСТЕМИ 
ПРОГРЕСИВНОЇ 

ОЧИСТКИ" 
ідентифікаційний код 

37365048 

від 30.12.2014 р. № 487-12/Д 

764 529,30 грн., (Сімсот 
шістдесят чотири тисячі 
п'ятсот двадцять дев'ять 
грн. ЗО коп.) в т.ч. ПДВ -

127 421,55 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з модернізації обладнання 
автоматизованої системи оплати 
проїзду станції "Проспект Гагаріна" автоматизована система 

оплати проїзду 

ТОВ "Турнікет - М", 
ідентифікаційний код 

38494773 
від 05.02.2015 р. № 12-02/АТЗ 

3 789 353,67 грн., (Три 
мільйони сімсот 

вісімдесят дев'ять тисяч 
триста п'ятдесят три 

грн.67 коп.) в т.ч. ПДВ -
631 558,95 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування побутової електронної 
техніки (Ремонт побутової техніки) 
95.21.1 

-

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 

від 12.02.2015 р. № 21-02/ГВ-
• розірваний 

245 000,00 грн., (Двісті 
сорок п'ять тисяч грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ -
40833,33 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування побутової електронної 
техніки (Ремонт побутової техніки) 
95.21.1 

-

ТОВ "НВП 
ПРОМСИСТЕМА", 

ідентифікаційний код 
39109348 

від 30.04.2015р. №103-04/ГВ 

225 489,00 грн., (Двісті 
двадцять п'ять тисяч 
чотириста вісімдесят 

дев'ять грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ-37 581,50 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги пожежних служб (Послуги 3 
технічного обслуговування пристроїв 
пожежогасіння метрополітену) 84.25.1 -

ТОВ "Компанія "СТАТУС 
ПРАКТИКА", 

ідентифікаційний код 
35858719 

від 05.02.2015 р. № І6-02/Н0 

874 526,40 грн., (Вісімсот 
сімдесят чотири тисячі 
п'ятсот двадцять шість 

тисяч грн. 40 коп.) в т.ч. 
ПДВ -145 754,40 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги щодо техніч 
й аналізування (Послуги з повірки та 
калібрування засобів вимірювальної 
техніки, атестації випробувального 
обладнання та атестації вимірювальної 
лабораторії КП "Харківський 
метрополітен") 71.20.1 

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин і устаткування 
спеціальної призначеності (Послуги з 
часткового технічного обслуговування 
ліфтів з виконанням аврійних викликів 
на об'єкти Замовника) 33.12.2 

Вироби канцелярські, паперові 
(Журнали реєстраційні, бухгалтерські 
книги, інструкції, формуляри) 17.23.1 
Мило, засоби мийні та засоби для 
чищенім (Мило господарсче,туалетне, 
мийні засоби)20.41.3 

Ремонтування комунікаційного 
устаткування (Ремонт пунктів 
проміжних звязку цифрових 
вологозахишених ППСЦ-В) 95.12.1 
Розробка проектної документації для 
капітального ремонту автоматичної 
пожежної сигналізації станції "Героїв 
праці" 

Конденсатори електричні 
(Конденсатори) 27.90.5 
Блоки машин автоматичного 
обробляння інформації, інші (Змінні 
касети для МЕІ Cashflow SCL 8327L на 
1200 купюр, з пластиковою кліпсою) 
26.20.3 
Частини електричної розподільчої та 
керувальної апаратури (блоки до 
високовольтних вимикачів BB/TEL ) 
27.12.4 
Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 
(дефектоскоп, комплектуючі до 
дефектоскопу) 26.51.6 

ст. Героїв праці 

241 шт. 

46 шт. 

регіональний науково-
виробничий центр 

стандартизації, метрології та 
сертифікації", 

ідентифікаційний код 
04725906 

"СРБУ "Харківліфт-1" у 
формі товариства з 

обмеженою 
відповідальністю, 

ідентифікаційний код 
32563804 

ФОП Ожога - Масловський 
Г.В., ідентифікаційний код 

3068408354 

ТОВ "ФІРМА 
ТЕХНОПЛЮС", 

ідентифікаційний код 
37998247 

ТОВНВП 
"СТАЛЬЕНЕРГО", 

ідентифікаційний код 
22697148 

ТОВ "Союз ПВО", 
ідентифікаційний код 

37458729 

ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 

ФОП Тицький М. С., 
ідентифікаційний код 

3027817971 

ФОП Тицький М. С., 
ідентифікаційний код 

3027817971 

ФОП Єфімець Н.П., 
ідентифікаційний код 

1873102206 

від 19.02.2015 р. № 36-02Я/000525 

від 12.02.2015 p. № 20-02/ЕМ/23-15 
СЛ 

від 19.02.2015 р. № 33-02/МТП 

від 19.02.2015 р. № 35-02/МТП 

від 03.03.2015 p. № 46-ОЗ/АТЗ 

від 26.02.2015 p. № 42-02/НО 

від 19.02.2015 р. № 31-02/МТП 

від 19.02.2015 р. № 28-02/МТП 

від 19.02.2015 р. № 32-02/МТП 

від 19.02.2015 р. № 34-02/МТП 

345 165,25 грн., (Триста 
сорок п'ять тисяч сто 

шістдесят п'ять грн. 25 
коп.) в т.ч. ПДВ -57577,54 

28 809,00 грн., (Двадцять 
вісім тисяч вісімсот 

дев'ять грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ -4801,50 

222 940,00 грн.( Двісті 
двадцять дві тисячі 

дев'ятот сорок грн. 00 
коп.)без ПДВ 

221 387,84 грн.(Двісті 
двадцять одна тисяча 
триста вісімдесят сім 

грн.84 коп.) в т.ч. ПДВ -
36897.97 

46 512,00 грн., (Сорок 
шість тисяч п'ятсот 

дванадцять грн. 00 коп.) і 
т.ч. ПДВ -7752,00 

49 110,94 грн., (Сорок 
дев'ять тисяч сто десять 
грн. 94 коп.) в т.ч. ПДВ 

8185.16 
265 185,00 грп.(Двісті 

шістдесят п'ять тисяч сто 
вісімдесят п'ять грн. 00 

коп.) без ПДВ 

254 150,00 грн. (Двісті 
п'ятдесят чотири тисячі 

сто п'ятдесят грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

209 050,00 грн. (Двісті 
дев'ять тисяч п'ятдесят 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

649 305,80 грн. (Шістсот 
сорок девять тисяч триста 
п'ять грн. 80 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Помпи для рідин; підіймачі рідин 
(Насоси) 28.13.1 -

ТОВ " ТП Восток Сервіс", 
ідентифікаційний код 

37998231 
від 19.02.2015 р. № 30-02/МТП 

32 400,00 грн. (Тридцять 
дві тисячі чотириста грн. 

00 коп.) в т.ч. ПДВ -
5400,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Крани, вентилі, клапани та подібні 
вироби (Крани, вентилі, клапани та 
подібні вироби) 28.14.1 

-

ТОВ " ТП Восток Сервіс", 
ідентифікаційний код 

37998231 
від 19.02.2015 р. № 30-02/МТП 866 426,52 грн. (Вісімсот 

шітдесят шість тисяч 
чотириста двадцять шість 
грн. 52 коп.) в т.ч. ПДВ -

144404,42 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з капітального ремонту системи 
автоматики станції "Історичний музей" Обладнання маршуртно-

релейної централізації 
ст. Історичний музей 

ТОВ "СОЮЗ -
УНІВЕРСАЛ", 

ідентифікаційний код 
31940846 

від 03.03.2015 p. № 45-03/AT3 

149 921,13 грн., (Сто 
сорок дев'ять тисяч 

дев'ятсот двадцять одна,. 
13 коп.) в т.ч. ПДВ -

24986,85 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
(Колодки гальмівні дрезини АГМу) 
25.99.2 

100 шт. 
ФОП Єфімець Н.П., 

ідентифікаційний код 
1873102206 

від 19.02.2015 р. № 25-02/МТП 
250 000,00 грн.(Двісті 

п'ятдесят тисяч грн. 00 
коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Частини та приладдя до моторних 
транспортних засобів, н. в. і. у. (Фланці 
осьового редуктора колісної пари 
дрезини АГМ, вали-шестерні 77.027-
12.00.217) 29.32.3 

50 шт. 
ФОП Поліщук Б.В., 

ідентифікаційний код 
2894521675 

від 19.02.2015 р. № 26-02/МТП 
377 500,00 грн. (Триста 

сімдесят сім тисяч п'ятсот 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Теплообмінники; установки для 
кондиціювання повітря непобутові, 
непобутове холодильне та морозильне 
устатковання (Кондиціонери) 28.25.1 

-

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 26.02.2015 р. № 4І-02/МШ 

853 387,00 грн. (Вісімсот 
п'ятдесят три тисячі 

триста вісімдесят сім грн. 
00 коп.) в т.ч. ПДВ -

142231,17 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, 
н. в. і. у. (Розробка реєстрових карток 
об'єктів утворення, оброблення та 
утилізації відходів). 74.90.1 

-

ПП "Екощит" 
ідентифікаційний код 

38281556 
від 03.03.2015 р. № 50-03/НБТ 

63 674,52 грн., (Шістдесят 
три тисячі шістсот 

сімдесят чотири грн. 52 
коп.) в т.ч. ПДВ-10612,42 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(Послуги з проведення відомчого 
лабораторного контролю рівнів 
шкідливих та невиробничих факторів 
при виконанні технологічних процесів 
на робочих місцях працівників КП 
«Харківський метрополітен») 86.90.1 

-

ТОВ "Науково-технічний, 
медико-екологічний центр 

"ЕКОСИСТЕМА", 
ідентифікаційний код 

38774024 

від 03.03.2015 р. № 51-ОЗ/НБТ 

122 978,77 грн., (Сто 
двадцять дві тисячі 

дев'ятсот сімдесят вісім 
грн. 77 коп.) в т.ч. ПДВ-

20496,46 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пристрої електромонтажні (З'єднувачі 
типу СПЯ1-35, ССП) 27.33.1 

18 шт. 
ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 26.02.2015 р. № 39-02/МТП 

112 200,00 грн., (Сто 
дванадцять тисяч двісті 

грн. 00 коп.)без ПДВ 

п.6 ч. І ст.4 
Закону 

Роботи з модернізації системи МРЦ 
(маршрутно- релейної централізації) 
станції "23 серпня" Обладнання маршуртно-

релейної централізації 
ст. 23 серпня 

ТОВ "Пауер-Експерт", 
ідентифікаційний код 

38005513 
від 03.03.2015 p. № 44-03/AT3 

1 797 326,47 грн., (Один 
мільйон сімсот дев'яносто 
сім тисяч триста двадцять 
шість грн. 47 коп.) в т.ч. 

ПДВ -299554,41 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Утилізування відсортованих 
матеріальних ресурсів (Утилізація 
небезпечних відходів) 38.32.1 

-

ТОВ "ЕКОТЕК", 
ідентифікаційний код 

32136485 
від 03.03.2015 р. № 49-03/МТП 

224 642,40 грн. (Двісті 
двадцять чотири тисячі 

шістсот сорок дві грн. 40 
коп.) в т.ч. ПДВ- 37440,40 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги інженерні (Оформлення 
земельних ділянок та нерухомого 
майна)71.12.1 

-

ФОП Шандрик О.І., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 03.03.2015 р. № 52-03/НТ 200,00 гри. (Двісті грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги інженерні (Оформлення 
земельних ділянок та нерухомого 
майна)71.12.1 

-

Харківька регіональна філія 
державного підприємства 

""Центр державного 
земельного кадастру" 
ідентифікаційний код 

26420722 

від 19.03.2015 р. № 64-03/НТ 
2559,06 грн. (Дві тисячі 
п'ятсот п'ятдесят дев'ять 
грн. 06 коп.) в т.ч. ПДВ-

426,51 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з розробки робочої документації 
«Капітальний ремонт станції 

«Історичний музей» пересаджувального 
вузла № 1 на 1-шу чергу 
Холодногірсько-Заводської лінії» 

станція "Історичний 
музей" 

ПрАТ 
"ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ, 

ідентифікаційний код 
2794022039 

від 26.02.2015 р. № 43-02/ПТС 

228 565,93 грн., (Двісті 
двадцять вісім тисяч 

п'ятсот шістдесят п'ять 
грн. 93 коп.) в т.ч. ПДВ -

38094,32 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо страхування майна від 
пожежі та інших небезпек (Добровільне 
страхування майна юридичних осіб) 
65.12.4 

-

ПрАТ "Київський страховий 
дім", ідентифікаційний код 

25201716 

від ЗО. 12.2014 р. № 491-12/СНД 
105/01-50888 

101 172,00 грн., (Сто одна 
тисяча сто сімдесят дві 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків і страхування 
здоров'я (Майнові інтереси, пов'язані з 
життям та здоров'ям застрахованої 
особи відповідно до п. 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
14.08.1996 р. № 959 та доповнення до 
нього, внесеного Постановами Кабінету 
Міністрів України X» 2011 від 
18.12.1998 р.,№ 871 від 04.06.2008р„ № 
1758 від 25.12.2004р., № 640 від 
20.04.2007 р., № 125 від 27.02.2008р. та 
№ 146 від 23.02.2011р.) 65.12.1 

-

ПрАТ "Київський страховий 
дім", ідентифікаційний код 

25201716 

від 30.01.2015 р. № 105/18-85127/9-
ОІ/НОК 

366 960,00 грн., (Триста 
шістдесят шість тисяч 

дев'ятсот шістдесят грн. 
00 коп.)без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування та технічне 
обслуговування машин і устатковання 
спеціальної призначеності (Послуги з 
поточного ремонту гальмівних систем 
на дрезинах) 33.12.2 

-

ТОВ "ВАГО-РЕВ", 
ідентифікаційний код 

36623607 
від 03.03.2015 р. № 53-03/ПТС 

199 999,69 грн., (Сто 
дев'яносто дев'ять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто 
дев'ять грн. 69 коп.) в т.ч. 

ПДВ - 33333,28 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби конструкційні металеві та їхні 
частини (Захисні ролети 
алюмінієві)25.11.2 29 шт. 

ФОП Юхно Д.В., 
ідентифікаційний код 

3241316060 
від 03.03.2015 р. № 47-03/МТП 

314 025,80 грн. (Триста 
чотирнадцять тисяч 

двадцять п'ять грн. 80 
коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги лікувальних закладів (Надання 
медичних послуг з проведення всіх 
видів обов'язкових медичних оглядів, у 
тому числі: попередніх (при прийнятті 
на роботу) та періодичних (протягом 
трудової діяльності) працівникам 
метрополітену, прийому цеховим 
терапевтом та медичною сестрою) 
86.10.1 

-

КЗОЗ "Харківська міська 
поліклініка № 21", 

ідентифікаційний код 
34017661 

від 12.02.2015 p. № 22-02/НОК 

251 090,22 грн., (Двісті 
п'ятдесят одна тисяча 

дев'ятносго грн. 22 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги лікувальних закладів (Надання 
медичних послуг) 86.10.1 -

КЗОЗ "Харківський міський 
шкірно- венерологічний 

диспансер № 4", 
ідентифікаційний код 

23329629 

від 12.02.2015 p. № 23-02/НОК 
23 016,50 грн., (Двадцять 
три тисячі шістнадцять 

грн. 50 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(Надання послуг з проведення всіх 
видів лабораторних досліджень при 
обов'язкових медичних оглядах) 86.90.1 

-

ПП "АЛВІС-клас", 
ідентифікаційний код 

34629793 
від 12.02.2015 p. № 24-02/НОК 

38 116,68 грн., (Тридцять 
вісім тисяч сто 

шістнадцять грн. 68 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 
(Лічильники електроенергії) 26.51.6 

25 шт. 
ФОП Тицький М. С., 
ідентифікаційний код 

3027817971 
від 12.03.2015 р. № 54-03/МТП 

158 200,00 (Сто п'ятдесят 
вісім тисяч двісті грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування іншого 
устатковання(Ремонт засобів 
вимірювальної техніки) 33.19.1 

-

ТОВ "Еталон - Прилад", 
ідентифікаційний код 

31342156 
від 19.03.2015 p. № 57-03/Т 

62 201,54 грн., (Шістдесят 
дві тисячі двісті одна грн. 

54 коп.) в т.ч. ПДВ-
10366,92 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з реконструкції вузлів 
теплопостачання на станції 
метрополітену "Героїв праці" з 
використанням електричних котлів і 
електричних повітряних завіс 

Система опалення та 
гарячого водо 

забезпечення ст. «Героїв 
праці» 

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 19.03.2015 p. № 62-03/ЕМ 

1 998 860,45 грн., (Один 
мільйон дев'ятсот 

дев'яносто вісім тисяч 
вісімсот шістдесят грн. 45 

коп.) в т.ч. ПДВ -
333143,41 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування (Технічне обслуговування 
компресора Gardner Denver ESD 132-7,5 
EANA)33.14.1 

-

ТОВ "Індастриал Сістемз, 
ідентифікаційний код 

32025162 
від 19.03.2015 p. № 56-03/Т 

217 770,00 грн., (Двісті 
сімнадцять тисяч сімсот 
сімдесят грн. 00 коп.) в 

т.ч. ПДВ -36295,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з ремонту зовнішнього 
водопроводу ТЧ-1 

Мережі водопостачання 
та каналізації 

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 12.03.2015 p. № 55-03/Т 

1 199 699,70 грн., (Один 
мільйон сто дев'яносто 
дев'ять тисяч шістсот 

дев'яносто дев'ять грн. 70 
коп.) в т.ч. ПДВ -

199949,95 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Устатковання електричне 
сигналізаційне, убезпечували», для 
регулювання руху на залізницях, 
трамвайних коліях, автомобільних 
дорогах, внутрішніх водних шляхах, 
майданчиках для паркування, портових 
спорудах і летовищах (електропривода 
СП6) 27.90.7 

4 шт. 
ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 26.02.2015 р. № 40-02/МТП 

220 000,00 (Двісті 
двадцять тисяч грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Ремонтування комунікаційного 
устаткування (Ремонт безконтактних 
пристроїв рейкових кіл) 95.12.1 -

ТОВНВП 
"СТАЛЬЕНЕРГО", 

ідентифікаційний код 
22697148 

від 19.03.2015 р. № 58-ОЗ/АТЗ 

29 365,Ои грн., (ДвадіЩІ. 
дев'ять тисяч триста 

шістдесят п'ять грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ- 4894,17 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Монтування електронного та оптичного 
устатковання (Послуги з обладнання 
вестибюлів 7 станцій пристроями 
реєстрації проходу пільгового 
контингенту) 33.20.4 

-

ФОП Ладоненко О.М., 
ідентифікаційний код 

2200114359 
від 19.03.2015 р. № 59-ОЗ/АТЗ 

98 989,80 грн., (Дев'яносто 
вісім тисяч дев'ятсот 

вісімдесят дев'ять грн. 00 
коп.) без. ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг робочий чоловічий (Одяг 
формений чоловічий) 14.12.1 -

ФОП Кальченко О.О., 
ідентифікаційний код 

2394410498 
від 27.03.2015 р. № 66-03/МТП 

415 466,00 (Чотириста 
п'ятнадцять тисяч шістсот 
сорок шість грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг робочий жіночий (Одяг формений 
жіночий) 14.12.2 -

ФОП Кальченко О.О., 
ідентифікаційний код 

2394410498 
від 27.03.2015 р. № 66-03/МТП 340 989,00 (Триста сорок 

тисяч дев'ятсот вісімдесят 
дев'ять грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби конструкційні металеві та їхні 
частини (Навіс механічний п'яточний 
для дверей типу Метро, флянець 77027-
12.00213) 25.11.2 

40 шт 
ТОВ "Торговий дім ТПК 

НОВА", ідентифікаційний 
код 38996921 

від 19.03.2015 р. № 61-03/МТП 

425 000,00 (Чотириста 
сімдесят п'ять тисяч 

грн.00 коп.) в т.ч. ПДВ -
70833,33 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо страхування 
автотранспорту (Обов'язкове 
страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
автотранспортних засобів) 65.12.2 

-

ПрАТ "Київський страховий 
дім", ідентифікаційний код 

25201716 

від 19.03.2015 р. № 63-
ОЗ/АТП/105/712-00219 

22 560,84 грн., (Двадцять 
дві тисяч п'ятсот 

шістдесят грн. 84 коп.) без 
ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пульти, панелі та інші основи 
(Комплектуючі до системи МПЦ 
(модулі програмованих логічних 
контролерів) 27.12.3 

-

ТОВ "Науково-виробниче 
підприємство 

"Залізничавтоматика", 
ідентифікаційний код 

30655683 

від 19.03.2015 р. № 60-03/МТП 

396 091,79 (Триста 
дев'яносто шість тисяч 
дев'яносто одна грн. 79 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
(Послуги з технічного обслуговування, 
налагодження, регулювання приладів 
контролю за повітряним 
середовшцем)71.20.1 

-

ТОВ НВП "ВЕКТОР", 
ідентифікаційний код 

30885161 
від 27.03.2015 р. № 72-03/ЕМ 

78 765,85 грн., (Сімдесят 
вісім тисяч сімсот 

шістдесят п'ять грн. 85 
коп.) в т.ч. ПДВ-13127,64 

п.бч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги інженерні (Проект 
землевідводу земельної ділянки по вул. 
Воровського, 53)71.12.1 

-

ФОП Барабаш М.О., 
ідентифікаційний код 

3291516924 

від 27.03.2015 р.№ 70-
03/НТ/033/0315 

24 998,65 грн., (Двадцять 
чотири тисячі дев'ятсот 
дев'яносто вісім грн. 65 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги підприємств щодо перевезення 
безпечних відходів (Послуги 3 
вивезення та утилізації твердих 
побутових відходів з контейнерів 
0,75МЗ та 1,1 мЗ, будівельних та 
великогабаритних відходів насипом 
змінними контейнерами 20мЗ або 27мЗ) 
38.11.6 

-

ПП "Мега Транс", 
ідентифікаційний код 

23465760 
від 27.03.2015 р.№71-03/Е 

450 000,00 грн. 
(Чотириста п'ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. 
ПДВ - 75000,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Апаратура для записування та 
відтворювання звуку й зображення 
(Відеокамери записувальні та інша 
відеозаписувальна й 
відеовідтворювальна апаратура, 
відеомонітори) 26.40.3 

-

ТОВ " ОПТА ЛТД", 
ідентифікаційний код 

24669498 
від 27.03.2015 р. № 67-03/МТП 

126 055,80 грн., (Сто 
двадцять шість тисяч 
п'ятдесят п'ять грн. 80 

коп.) в т.ч. ПДВ - 21009,30 
п.6 ч. 1 ст.4 

Закону 

Труби, трубки, шланги та фітинги до 
них пластмасові (Труби та фітинги ПЕ) 
22.21.2 ТОВ "ТБС - Україна", 

ідентифікаційний код 
35352770 

від 27.03.2015 р. № 73-03/МТП 

858 381,60 грн. (Вісімсот 
п'ятсот вісім тисяч триста 

вісімдесят одна грн. 60 
коп.) в т.ч. ПДВ -

143063,60 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Труби та трубки зовнішнього діаметра 
не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 
(Труби сталеві)24.20.3 

-

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 27.03.2015 р. № 73-03/МТП 

137 928,00 грн.(Сто 
тридцять сім тисяч 

дев'ятсот двадцять вісім 
грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ -

22988,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з капітального ремонту 
тунельного водогону довжиною 2,2 км -

ТОВ "Старсен", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 02.04.2015 р. № 78-04/ЕМ 

3 869 989,30 грн., (Три 
мільйона вісімсот 

шістдесят дев'ять тисяч 
дев'ятсот вісімдесят 

дев'ять грн. 30 коп.) без 
ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у.(Апарат високого тиску)27.51.2 -

ФОП Юхно Д.В., 
ідентифікаційний код 

3241316060 
від 02.04.2015 р. № 75-04/МТП 

64 400,00 грн.(П1істдесят 
чотири тисячі чотириста 

грн. 00 коп.) без ПДВ. 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пульти, панелі та інші основи 
(Комплектуючі до стійок "Метроконт") 
27.12.3 

-

ПрАТ "КОНСТАР", 
ідентифікаційний код 

23464995 
від 02.04.2015 р. № 76-04/МТП 

85 269,60 грн., (Вісімдесят 
п'ять тисяч двісті 

шістдесят дев'ять грн. 60 
коп.) в т.ч. ПДВ-14211,60 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, 
н. в. і. у. (Інструментальний контроль 
викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами преммайданів КП 
«Харківський метрополітен», в т.ч.: 
станцій метрополітену, електродепо 
«Московське», електродепо 
«Салтівсьхе», теплогенераторних №1,2 
ст. «Пролетарська»)74.90.1 

-

ПП "Екощит" 
ідентифікаційний код 

38281556 
від 02.04.2015 р. № 77-04/НБТ 

94 545,93 грн.,(Дев'яносто 
чотири тисячі п'ятсот 

сорок п'ять грн. 93 коп.) в 
т.ч. ПДВ - 15757,66 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Апаратура електрична для комутації чи 
захисту електричних кіл, на напругу не 
більше ніж 1000 В (Запобіжники тішу 
ПП28, 36) 27.12.2 

-

ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 27.03.2015 р. № 68-03/МТП 

102 438,00 грн., (Сто дві 
тисячі чотириста тридцять 
вісім грн. 00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Антени та антенні відбивачі будь-якого 
типу й частини до них; частини радіо-
та телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер (Комплектуючі до 
радіостанцій ) 26.30.4 

-

ТОВ "СШСТЕЛ ", 
ідентифікаційний код 

33118839 
від 02.04.2015 р. № 74-04/МТП 

125 058,00 грн.(Сто 
двадцять п'ять тисяч 

п'ятдесят вісім грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ -

20843.00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги, пов'язані з особистою 
безпекою (Послуги, пов'язані з 
охороною валютних цінностей під час 
їх перевезення) 80.10.1 

-

КП "Муніципальна 
охорона", 

ідентифікаційний код 
36817804 

від 27.03.2015 р. № 65-03/ПП 
500 000,00 грн., (П'ятсот 
тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. 

ПДВ - 83333,33 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Капітальний ремонт автоматичної 
пожежної сигналізації станції "Героїв 
праці" ст. Героїв праці 

ТОВ "Союз ПВО", 
ідентифікаційний код 

37458729 
від 10.04.2015 р. № 82-04/НО 

697 689,60 грн. (Шістсот 
дев'ятсот сім тисяч 

шістсот вісімдесят дев'ять 
грн. 60 коп.) в т.ч. ПДВ -

116281,6 

п.6 ч. 1 сг.4 
Закону 

Послуги щодо надання професійної та 
технічної допомоги та консультаційні, 
н. в. і. у. (Перевірка ефективності 
роботи установок очистки газу та їх 
технічного стану на проммайданах КП 
«Харківський метрополітен» в т.ч.: 
електродепо «Московське», електродепо 
«Салтівське»)74.90.1 

-

ПП "Екощит" 
ідентифікаційний код 

38281556 
від 24.04.2015 р. № 88-04/НБТ 

70 645,71 грн., (Сімдесят 
тисяч шістсот сорок п'ять 
грн. 71 коп.) в т.ч. ПДВ -

11 774,28 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прилади для вимірювання електричних 
величин та іонізувальних 
випромінювань (Прилади й апаратура 
для телекомунікацій) 26.51.4 

-

ТОВ "Еталон - Прилад", 
ідентифікаційний код 

31342156 
від 10.04.2015 р. № 80-04/МТП 

92 538,00 грн.,(Дев'яносто 
дві тисячі п'ятсот 

тридцять вісім грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ -

15423,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та випробовувальні, інші 
(Стенд газовий випробувальний ) 
26.51.6 

1 шт. 
ФОП Юхно Д.В., 

ідентифікаційний код 
3241316060 

від 10.04.2015 р. № 81-04/МТП 

99 873,00 грн.,(Дев'яносто 
дев'ять тисяч вісімсот 

сімдесят три грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
(Підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів)) 85.59.1 

-

Навчально - методичний 
центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності 
Харківської області, 

ідентифікаційний код 
09924119 

від 02.04.2015 р. № 79-04/ТШ 

872,92 грн., (Вісімсот 
сімдесят дві грн. 92 коп.) 

без ПДВ п.6 ч. 1 ст.4 
Закону Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 

(Підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів)) 85.59.1 

-

Василенко Д.Б. 
ідентифікаційний код 

2240822219 
від 17.04.2015 р. № 84-04/ТШ 1 003,00 грн.,(Одна тисяча 

три грн. 00 коп.) без ПДВ 
п.6 ч. 1 ст.4 

Закону 



Послуги щодо прання та хімічного 
чищення текстильних і хутряних 
виробів (Прання білизни для кімнат 
відпочинку локомотивних бригад) 
96.01.1 

-
КП "Баст", ідентифікаційний 

код 03062094 від 17.04.2015 р. № 83-04/ГВ 
44 352,00 грн.(Сорок 
чотири тисячі триста 

п'ятдесят двігрн. 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ - 7392,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби пластмасові для будівництва 
(Вікна металопластикові) 22.23.1 -

ТОВ "ФАРТ", 
ідентифікаційний код 

24287638 
від 17.04.2015 р. № 86-04/МТП 

73 176,50 грн., (Сімдесят 
п'ять тисяч грн. 50 коп.) в 

т.ч. ПДВ - 12196,08 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Двері, вікна й рами до них і пороги до 
дверей металеві (Двері з 
алюмінію)25.12.1 

-

ТОВ "ФАРТ", 
ідентифікаційний код 

24287638 
від 17.04.2015 р. № 86-04/МТП 

74 000,00 грн., (Сімдесят 
чотири тисяч грн. 00 коп.) 

в т.ч. ПДВ - 12333,33 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; 
гума тверда; вироби з твердої гуми 
(Підрейкови прокладки РИ-081.00 ТУ 
МХП 1374-46) 22.19.7 

3500 шт. 
ФОП Єфімець Н.П., 

ідентифікаційний код 
1873102206 

від 17.04.2015 р. № 85-04/МТП 

109 900,00 грн., (Сто 
дев'ять тисяч дев'ятсот 
грн. 00 коп.) без. ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Результати наукового досліджування та 
експериментального розробляння у 
сфері природничих наук та інженерії, 
крім біотехнологій (Послуги 3 
дослідження впливу параметрів 
фінішного рейконліфування на розвиток 
домінуючих дефектів рейок 
метрополітену)72.19.5 

-

Українська державна 
академія залізничного 

транспорту, 
ідентифікаційний код 

01116472 

від 24.04.2015 р. № 87-04/ПТС 

150 000,00 грн., (Сто 
п'ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) в т.ч. ПДВ -
25000,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 
(Вироби кріпильні та ґвинтонарізні) 
25.94.1 

-

ФОП Павленко В.В., 
ідентифікаційний код 

2580912214 
від 24.04.2015 р. № 91-04/МТП 

228 852,59 грн., (Двісті 
двадцять дві тисяч 

вісімсот п'ятдесят дві 
грн.59 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вальниці/підшипники кулькові чи 
роликові (Підшипники кочення) 28.15.1 -

ФОП Павленко В.В., 
ідентифікаційний код 

2580912214 
від 24.04.2015 р. № 92-04/МТП 

200 468,56 грн., (Двісті 
тисяч чотириста шістдесят 
вісім грн.59 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби текстильні готові, інші 
(Рятувальні пояси) 13.92.2 -

ТОВ " ПАРТНЕР 
ТРЕЙДИНГ", 

ідентифікаційний код від 24.04.2015 р. № 93-04/МТП 

7 329,60 грн., (Сім тисяч 
триста двадцять дев'ять 

грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ -
1221,60 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг, дитячий, спортивні костюми та 
інший одяг, аксесуари та деталі одягу, 
трикотажні (Рукавички, рукавиці та 
мітенки) 14.19.1 

-

ТОВ " ПАРТНЕР 
ТРЕЙДИНГ", 

ідентифікаційний код від 24.04.2015 р. № 93-04/МТП 

256 045,50 грн., (Двісті 
п'ятдесят шість тисяч 

сорок п'ять грн. 00 коп.) в 
т.ч. ПДВ - 42674,25 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої гуми (Одяг гумовий) 
22.19.6 

-

ТОВ " ПАРТНЕР 
ТРЕЙДИНГ", 

ідентифікаційний код від 24.04.2015 р. № 93-04/МТП 

69 845,40 грн., 
(Шістдесять дев'ять 

вісімсот сорок п'ять тисяч 
грн. 40 коп.) в т.ч. ПДВ -

11640.90 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з вулканізованої гуми, н. в. і. у.; 
гума тверда; вироби з твердої 
гуми(Килимки з вулканізованої гуми) 
22.19.7 

-
ТОВ " ПАРТНЕР 

ТРЕЙДИНГ", 
ідентифікаційний код від 24.04.2015 р. № 93-04/МТП 

37 857,60 грн., (Тридцять 
сім тисяч вісімсот 

п'ятдесят сім грн. 60 коп.) 
в т.ч. ПДВ - 6309,60 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Убори неголовні захисні; ручки для 
писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки 
(Убори неголовні захисні) 32.99.1 

-

38158525 
12 829,44 грн., 

(Дванадцяь тисяч вісімсот 
двадцять дев'ять грн. 44 
коп.) в т.ч. ПДВ - 2138,24 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Інструменти та прилади терапевтичні; 
приладдя, протези та ортопедичні 
пристрої(Апаратура дихальна) 32.50.2 

-

60 438,66 грн., 
(Шістдесят тисяч 

чотириста тридцять вісім 
грн. 66 коп.) в т.ч. ПДВ -

10073,11 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Окуляри, лінзи та їхні частини (Захисні 
окуляри) 32.50.4 -

11 068,56 грн., 
(Одинадцять тисяч 

шістдесят вісім грн. 56 
коп.) в т.ч. ПДВ-1844,76 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (Кабель та провід) 
27.32.1 

-

ТОВ " ЮРФАКТОР ", 
ідентифікаційний код 

33413202 
від 24.04.2015 р.№96-04/МТП 

264 138,90 грн. (Двісті 
шістдесят чотири тисячі 

сто тридцять вісім грн. 90 
коп.) в т.ч. ПДВ - 44023,15 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг робочий, інший (Одяг робочий) 
14.12.3 -

ФОП Сінгуцький Д.В, 
ідентифікаційний код 

2886811250 
від 24.04.2015 р. № 94-04/МТП 

370 488,24 грн., (Триста 
сімдесят тисяч чотириста 
вісімдесят вісім грн. 24 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Аксесуари одягу з натуральної шкіри; 
одяг, виготовлений з фетру чи нетканих 
полотен; одяг готовий, з текстильних 
полотен з покривом (Одяг готовий, 3 
текстильних полотен з покривом) 
14.19.3 

-

ФОП Сінгуцький Д.В, 
ідентифікаційний код 

2886811250 
від 24.04.2015 р. № 98-04/МТП 

150 217,45 грн., (Сто 
п'ятдесят тисяч двісті 

сімнадцять грн. 45 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг верхній, інший, чоловічий і 
хлопчачий (Одяг верхній чоловічий) 
14.13.2 

-

ФОП Сінгуцький Д.В, 
ідентифікаційний код 

2886811250 
від 24.04.2015 р. № 97-04/МТП 

99 098,32 грн.,(Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'яносто 
вісім грн. 32 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прилади для контролювання інших 
фізичних характеристик (Пристрій 
контролю посилення стрілочних 
приводів УКРУП - 12ТЦ) 26.51.5 

1 шт. 
ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 24.04.2015 р. № 95-04/МТП 

98 320,00 грн.,(Дев'яносто 
дев'ять тисяч дев'яносто 
вісім грн. 32 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. (Надання 
послуг з нанесення вогнезахисного 
покриття на кабельні лініі тягової 
підстанції Т-3 КП "Харківський 
метрополітен") 74.90.2 

-

КП "ХАРКЮСПЕЦПРОМ", 
ідентифікаційний код 

30652954 
від 24.04.2015 р. № 89-04/Е 

21 741,44 грн., (Двадцять 
одна тисяча сімсот сорок 
одна грн. 44 коп.) в т.ч. 

ПДВ -3623,57 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого 
електроустаткування (Послуга з 
ремонту електричних двигунів) 33.14.1 

-

ТОВ"ДВВП 
"Променергоремонт", 
ідентифікаційний код 

30377848 

від 24.04.2015 р. № 90-04/ЕМ 

39 994,80 грн., (Тридцять 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто чотири грн. 80 
коп.) в т.ч.ПДВ - 6665,80 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги з поточного ремонту 
побутового приміщення 1-го поверху 
адміністративно-побутового корпусу 
електродепо "Московське" 

-

ТОВ "СТАРСЕН", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 30.04.2015р. №101-04/Т 

384 558,44 грн.,(Триста 
вісімдесят чотири тисячі 

п'ятсот п'ятдеят вісім грн. 
44 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо технічного випробування 
та аналізування (Послуги з обстеження 
та випробування технічного стану 
метромосту КП "Харківський 
метрополітен")71.20.1 

-

ПВКП "Технотранспроект", 
ідентифікаційний код 

30096823 
від 30.04.2015р. №102-04/ПТС 

95 226,93 грн., (Дев'яносто 
п'ять тисяч двісті 

двадцять шість грн. 93 
коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо технічного випробування 
та аналізування (Послуги з технічного 
обслуговування, налагодження, 
регулювання приладів обліку води і 
тепла) 71.20.1 

-

ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ 
ІНЖЕНЕРНИЙ 

МЕТРОЛОГІЧНО-
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР", ідентифікаційний 
код 24474642 

від 08.05.2015р. №105-05/ЕМ 

79 960,16 грн., (Сімдесят 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

шістдесят грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з недорогоцінних металів, інші, 
н. в. і. у (Кронштейни для контактної 
рейки, скоби вузла контактної рейки, 
клеми КДП-1) 25.99.2 

230 шт. 
ФОП Дорофєєв К.І., 

ідентифікаційний код 
3167306453 

від 30.04.2015р. №100-04/МТП 

92 000,00 грн., (Дев'яносто 
дві тисячі грн. 00 коп.) 

без ПДВ п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Шини та камери гумові нові (Шини) 
22.11.1 -

ФОП Тицький М. С., 
ідентифікаційний код 

3027817971 
від 30.04.2015р. №99-04/МТП 

279 220,00 грн. (Двісті 
сімдесят дев'ять тисяч 
двісті двадцять грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Роботи з капітального ремонту 
асфальтового покриття автомобільних 
та пішохідних доріг бази відпочинку 
"Дубовий гай" 

паркова зона 
ТОВ "ПАРКІНГ +", 

ідентифікаційний код 
32868719 

від 30.04.2015р. №104-04/БВ 

269 122,80 (Двісті 
шістдесят дев'ять тисяч 
сто двадцять дві грн. 80 
коп.) в т.ч. ПДВ 44853,80 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Одяг верхній, інший, жіночий і 
дівчачий (Одяг верхній з тканини 
жіночий) 14.13.3 

-

ФОП Павленко В.В., 
ідентифікаційний код 

2580912214 
від 08.05.2015р. №106-05/МТП 

131 763,46 грн., (Сто 
тридцять одна тисяча 

сімсот шістдесят три грн. 
46 копЛбез ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (Бронекабель) 27.32.1 -

ТОВ"ПФК 
СОДРУЖЕСТВО", 

ідентифікаційний код 
36814735 

від 15.05.2015р. №108-05/МТП 

162 000,00 грн., (Сто 
шістдесят дві тисячі 

грн.00 коп.) в т.ч. ПДВ 27 
000,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Профілі незамкнуті, шпунтові палі та 
конструктивні елементи залізничних і 
трамвайних колій, зі сталі, гарячого 
обробляння (Хрестовини Р-50 М1/9, 
рейки рамні, рейки з контр рейкою) 
24.10.7 

-

ТОВ "ВАГО-РЕВ", 
ідентифікаційний код 

36623607 
від 15.05.2015р. №109-05/МТП 

895 500,00 грн.(Вісімсот 
дев'ятносто п'ять тисяч 

п'ятсот грн.00 коп.) в т.ч. 
ПДВ - 149250,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Апаратура електрична для комутації чи 
захисту електричних кіл, на напругу не 
більше ніж 1000 В (Автоматичні 
вимикачі, пускачі, контактори) 27.12.2 

-

ТОВ "АКСІОН-УКРАЇНА", 
ідентифікаційний код 

38385175 
від 15.05.2015р. №110-05/МТП 

221 264,00 грн. (Двісті 
двадцять одна тисяча 

двісті шістдесят чотири 
грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ -

36877,33 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пристрої електромонтажні 
(Перемикачі, вимикачі, роз'їми) 27.33.1 

-

ТОВ "АКСІОН-УКРАЇНА", 
ідентифікаційний код 

38385175 
від 15.05.2015р. №110-05/МТП 

45 514,50 грн., (Сорок 
п'ять тисяч п'ятсот 

чотиринадцять грн. 00 
коп.) в т.ч. ПДВ - 7585,75 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуга інженерні (Виконання 
технічного звіту по земельно-
кадастровим роботам (розподілу) 
земельної ділянки для оформлення 
документів на передачу у користування 
або на право власності за адресою: М. 
Харків, вул. ГамарникаД9) 71.12.1 

-

ППФ "ЛІК", 
ідентифікаційний код 

24285705 
від 15.05.2015р. № 29-112-05/НТ 

7 200,00 грн., (Сім тисяч 
двісті грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. І ст.4 
Закону 

Роботи з капітального ремонту покрівлі 
1-го корпусу бази відпочинку "Дубовий 
гай" 

Спальний корпус № 1 
ТОВ "Старсен", 

ідентифікаційний код 
38281472 

від 15.05.2015р. №111-05/БВ 

289 554,06 грн. (Двісті 
вісімдесят дев'ять тисяч 

п'ятсот п'ятсотдесят 
чотири грн. 06 коп.) без. 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо наукового досліджування 
та експериментального розробляння у 
сфері інших природничих наук 
(Розробка проекту гранично 
допустимих скидів (ГДС) 
забруднюючих речовин із стічними 
водами (гіроммайдан електродепо 
«Салтівське» у водний об'єкт). 72.19.1 

-

НДУ "УКРНДІЕП", 
ідентифікаційний код 

01018083 
від 22.05.2015р. № 113-05/НБТ 

26 596,85 грн., (Двадцять 
шість тисяч п'ятсот 

дев'яносто шість грн. 85 
коп.) в т.ч. ПДВ -4432,81 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші 
(Дослідження санітарно-гігієнічних 
факторів виробничого середовища, 
важкості і напруженості трудового 
процесу на робочих місцях працівників 
КП «Харківський метрополітен» для 
атестації робочих місць за умовами 
праці) 86.90.1 

-

КП" САНЕПІДСЕРВІС", 
ідентифікаційний код 

38385772 
від 05.06.2015р. № 118-06/НБТ 

36 438,72 грн., (Тридцять 
дві ТИСЯЧ! сімсот шість 

грн. 22 коп.) в т.ч. ПДВ -
5451,04 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги з поточного ремонту 
приміщення технічного поверху 
адміністративно-побутового корпусу 
електродепо «Салтівське». 

-

ТОВ "СТАРСЕН", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 05.06.2015р. № 119-06/Т 

66 486,43 грн., (Шістдесят 
шість тисяч чотириста 
вісімдесят шість грн.43 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; 
відеофони (підсилювач диспетчера УД-
3, комплектуючі) 26.30.2 

-

ТОВНВП 
"СТАЛЬЕНЕРГО", 

ідентифікаційний код 
22697148 

від 05.06.2015р. № 115-06/МТП 

123 435,00 грн., (Сто 
двадцять три тисячі 

чотириста тридцять п'ять 
грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ -

20572,50 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Деревина необроблена; шпали дерев'яні 
до залізничних або трамвайних колій, 
просочені чи оброблені іншим способом 
(Брус дерев'яний типу А-2) 16.10.3 

12,49 мЗ 
ТОВ" ПФК МАГНУМ", 

ідентифікаційний код 
39527537 

від 05.06.2015р. № 117-06/МТП 

50 209,80 грн.(П'ятдесят 
тисяч двісті дев'ять грн 80 
коп.) в т.ч. ПДВ - 8368,30 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з бетону для будівництва 
(Залізобетонні шпали типу Ш 1-1 ГОСТ 
10629-88 у комплекті зі скріпленнями 
КБ-50) 23.61.1 

50 компл. 

ТОВ" ПФК МАГНУМ", 
ідентифікаційний код 

39527537 
від 05.06.2015р. № 117-06/МТП 

100 800,00 (Сто тисяч 
вісімсот грн. 00 коп.) в 

т.ч. ПДВ - 16800,00 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Діоди та транзистори (Діоди і 
тиристори силові) 26.11.2 -

ФОП Ворожбит О.М., 
ідентифікаційний код 

2300500820 
від 05.06.2015р. № 116-06/МТП 

723 532,50 грн.(Сімсот 
двадцять три тисячі 
п'ятсот тридцять дві 
грн.50 коп.)без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Труби, трубки, шланги та фітинги до 
них пластмасові (Труби та фітинги з 
поліпропілену) 22.21.2 

-

ТОВ "ТК РЕГІОН 
КОМПЛЕКТ", 

ідентифікаційний код 
34633286 

від 12.06.2015р. № 121-06/МТП 

111 239,81 (Сто 
одинадцять тисяч двісті 
тридцять дев'ять грн. 81 
коп.) в т.ч. ПДВ - 1873,30 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Радіатори та котли центрального 
опалення (Батареї біметалеві) 25.21.1 

-

ТОВ "ТК РЕГІОН 
КОМПЛЕКТ", 

ідентифікаційний код 
34633286 

від 12.06.2015р. № 121-06/МТП 
169 862,40 (Сто шістдесят 

дев'ять тисяч вісімсот 
шістдесят дві грн.40 коп.) 

в.т.ч.ПДВ - 28320,40 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби з недорогоцінних металів, інші 
(Знаки відмінності) 25.99.2 -

ФОП Унукович Ж.В., 
ідентифікаційний код 

2291703041 
від 12.06.2015р. № 120-06/МТП 

190 557,60 (Сто дев'яносто 
тисяч п'ятсот п'ятдесят сім 

грн. 60 коп.)без ПДВ 
п.6 ч. 1 ст.4 

Закону 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
головного корпусу електродепо 
"Московське" (інв. № 30110001) по 
ряду Г-Д в вісях 1-35 та ряду А-В в 
вісях 15-34 

-

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 19.06.2015р. № 122-06/Т 

4 999 584,44 грн., (Чотири 
мільйона дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять тисяч 
п'ятсот вісімдесят чотири 
грн. 44 коп.) в т.ч. ПДВ-

833264,07 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-вузлах, 
щодо програмного застосування та інші 
послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною 
інфраструктурою (Надання 
інформаційних послуг електронного 
цифрового підпису)63.11.1 

-

ДП "ПОЦ 
УКРЗАЛІЗНИЦІ", 

ідентифікаційний код 
21579381 

від 22.06.2015р. № ГІОЦ772-
ЦСК/АС/125-06/МТП 

210,25 (Двісті десять 
грн.25 коп.) в.т.ч.ПДВ -

35,04 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби санітарно-технічні 
керамічні(Сантехніка) 23.42.1 -

ТОВ "Старсен", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 19.06.2015р. № 124-06/МТП 

269 481,00 (Двісті 
шістдесят дев'ять тисяч 

чотириста вісімдесят одна 
грн. 00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Радіатори та котли центрального 
опалення (Радіатори)25.21.1 -

ТОВ "Старсен", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 19.06.2015р. № 124-06/МТП 

127 400,00 (Сто двадцять 
сім тисяч чотириста грн. 

00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Проводи та кабелі електронні й 
електричні, інші (Кабель та провід) 
27.32.1 

-

ТОВ "Старсен", 
ідентифікаційний код 

38281472 
від 19.06.2015р. № 123-06/МТП 

61 017,90 грн.( Шістдесят 
одна тисяча сімнадцять 

грн. 90 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги професійні, технічні та 
комерційні, інші, н. в. і. у. (Послуги 3 
підготовки пакету документів для 
пролонгації Договору № 4333 від 
21,07.2000р.)74.90.2 

-

КП "Харківський міський 
центр нерухомості", 

ідентифікаційний код 
30884477 

від 26.06.2015р. № 298/126-06/Т 

641,00 грн., (Шістсот 
сорок одна грн. 00 коп.) в 

т.ч. ПДВ -106,83 п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 
(Вироби кріпильні та ґвинтонарізні 
колійні) 25.94.1 

-

ФОП Юхно Д.В., 
ідентифікаційний код 

3241316060 
від 30.06.2015р. № 129-06/МТП 

119 000,00 (Сто 
дев'ятнадцять тисяч грн. 

00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Перевезення вантажів залізничним 
транспортом (Експлуатація залізничної 
под'їздної колії) 49.20.1 

-

ДП "Південна залізниця", 
ідентифікаційний код 

01072609 
від 30.06.2015р. № 130-06/МТП 

Сума договору буде 
складатися з вартості 
фактично отриманих 

послуг 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Технічне обслуговування та 
ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних 
засобів (Обслуговування та ремонт 
автотранспорту) 45.20.1, 
технічне обслуговування та 
ремонтування інших автотранспортних 
засобів (Обслуговування та ремонт 
автотранспорту) 45.20.2 

-

ТОВ" ЗІМ СЕРВІС", 
ідентифікаційний код 

37763520 
від 29.05.2015р. № 114-05/АТП 

150 000,00 грн., (Сто 
п'ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Устаткування електричне, інше,н. в. і. у. 
(Кабельні муфти) 27.90.4 -

ФОП Тицький М. С., 
ідентифікаційний код 

3027817971 
від 30.06.2015р. № 135-06/МТП 

170 266,00 (Сто сімдесят 
тисяч двісті шістдесят 
шість грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, 
не пластикові (Лінолеум, 
будматеріали)22.23.1 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 132-06/МТП 

201 287,06 (Двісті одна 
тисяча двіст вісімдесят 

сім грн.06 коп.) в т.ч. ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Плитка та плити керамічні (Плитка 
керамічна, будматеріали)23.31.1 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 132-06/МТП 

216 240,66 (Двісті 
шістнадцять тисяч двісті 
сорок грн.66 коп.) в т.ч. 

ПДВ-36040,11 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби кріпильні та 
гвинтонарізні(дюбелі) 25.94.1 -

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 132-06/МТП 

7 278,16 (Сім тисяч двісті 
сімдесят вісім грн. 16 

коп.) в т.ч. ПДВ - 1213,02 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Замки та завіси (Замки)25.72.1 -

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 132-06/МТП 

13 982,10 (Тринадцять 
тисяч дев'ятсот вісімдесят 
дві грн. 10 коп.) в т.ч. ПДВ 

- 2330,35 

п.бч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. 
в. і. у.(рубероїд, блоки 
газобетонні)23.99.1 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 132-06/МТП 

291 824,62 (Двісті 
дев'яносто одна тисяча 

вісімсот двадцять чотири 
грн.62 коп.) в т.ч. ПДВ -

48637,43 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Труби, трубки, порожнисті профілі, 
безшовні, зі сталі (Труби та профілі 
металеві) 24.20.1 

-

ФОП Габріельян Є.Я., 
ідентифікаційний код 

2281614333 
від 30.06.2015р. № 133-06/МТП 

320 293,62 (Триста 
двадцять тисяч двісті 
дев'яносто три грн.62 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прокат плаский зі сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 
прокатування (Металопрокат) 24.10.3 

-

ФОП Габріельян Є.Я., 
ідентифікаційний код 

2281614333 
від 30.06.2015р. № 133-06/МТП 

305 269,82 (Триста п'ять 
тисяч двісті шістдесят 
дев'ять грн. 82 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Двері, вікна й рами до них і пороги до 
дверей металеві(Двері металеві) 25.12.1 -

ФОП Габріельян Є.Я., 
ідентифікаційний код 

2281614333 
від 30.06.2015р. № 133-06/МТП 

37 800,00 (Тридцять сім 
тисяч вісімсот грн.00 

коп.)без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби столярні та теслярські (крім 
складених будівель), з деревини (Блоки 
дверні ламіновані)16.23.1 

-

ФОП Габріельян Є.Я., 
ідентифікаціинии код 

2281614333 
від 30.06.2015р. № 133-06/МТП 

182 780,00 (Сто вісімдесят 
дві тисячі сімсот 

вісімдесят грн.00 коп.) без 
ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, 
не пластикові (Блоки дверні та віконні 
металоаласттикові)22.23.1 

-

ФОП Габріельян Є.Я., 
ідентифікаціинии код 

2281614333 
від 30.06.2015р. № 133-06/МТП 

232 194,00 (Двісті триста 
дві тисячі сто дев'яносто 
чотири грн.00 коп.) без 

ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Апаратура електрична для комутації чи 
захисту електричних кіл на напругу 
більше ніж 1000 В(Апаратура 
електрична) 27.12.1 

-

301 500,00 (Триста одна 
тисяча п'ятсот грн.00 

коп.) в т.ч. ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Лампи та світильники (Світильники) 
27.40.2 -

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 131-06/МТП 

200 450,00 (Двісті тисяч 
чотириста п'ятдесят грн.00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прилади електричні побутові, інші, н. в. 
і. у. (Прилади електричні 
побутові)27.51.2 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 30.06.2015р. № 131-06/МТП 

238 900,00 (Двісті 
тридцять вісім тисяч 

дев'ятсот грн.00 коп.) в 
т.ч. ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Устаткованім електричне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 
регулювання руху на залізницях, 
трамвайних коліях, автомобільних 
дорогах, внутрішніх водних шляхах, 
майданчиках для маркування, портових 
спорудах і летовишах (Дросель-
трансформатор ДТМ-0,17-1000) 27.90.7 

2 шт. 
ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 03.07.2015р. № 137-07/МТП 

149 600,00 (Сто сорок 
дев'ять тисяч шістсот грн. 

00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Усталювання для миття, 
наповнювання, пакування та 
обгортання пляшок або іншої тари; 
вогнегасники, пульверизатори, машини 
пароструминні та піскоструминні; 
прокладки (Вогнегасники) 28.29.2 

-

ФОП Ворожбит О.М., 
ідентифікаційний код 

2300500820 
від 03.07.2015р. № 138-07/МТП 

109 060,00 (Сто дев'ять 
тисяч шістдесят грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо благоустрою території 
(Надання послуг з видалення аварійних 
дерев та проведення омолоджувальної 
обрізки дерев на території підрозділів 
КП "Харківський метрополітен") 81.30.1 

-

Навчальний центр 
Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту 
Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій 
ідентифікаційний код 

33879077 

від 10.07.2015р. № 144-07/Н0 

28 786,34 грн. (Двадцять 
вісім тисяч сімсот 

вісімдесят шість грн. 34 
коп.) в т.ч. ПДВ- 4 797,72 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби канцелярські, папірові 
(Журнали ресстрацівді, бухгалтерські 
книги, інструкції, формуляри) 17.23.1 

30001'ІТ. 
ТОВ " РВФ " АРСІС, ЛТД", 

ідентифікаційний код 
21177518 

від І0.07.2015р. № 143-07/МТП 

379 800,00 грн. 
грн.(Триста сімдесят 

дев'ять тисяч вісімсот грн. 
00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, 
не пластикові (Вікна та двері 
пластикові)22.23.1 

-

ФОП Поліщук О.І., 
ідентифікаційний код 

3188123444 
від 10.07.2015р. № 146-07/МТП 

316 946,00 грн.( Триста 
шістнадцять тисяч 

дев'ятсот сорок шість грн. 
00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

«Капітальний ремонт станції 
«Історичний музей» пересаджувального 
вузла № 1 на 1-шу чергу 
Холодногірсько-Заводської лінії 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 10.07.2015р. № 149-07/ПТС 

487 452,98 грн. 
(Чотириста вісімдесят сім 
тисяч чотириста п'ятдесят 
дві грн. 98 коп.) бсзПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. 
в. і. у.(Суміш асфальтобетонна тил Б 
марка 1)23.99.1 

• 

ТОВ "ТБС - Україна", 
ідентифікаційний код 

35352770 
від 10.07.2015р. № 147-07/МТП 

320 275,20 грн., (Триста 
двадцять тисяч двісті 

сімдесят п'ять грн.20 коп.) 
в т.ч. ПДВ - 53 379,20 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Послуги бібліотек і архівів (Оплата 
послуг архівації документів) 91.01.1 -

ТОВ " Архіваріус", 
Ідентифікаційний код 

31643684 
від 10.07.2015р. № 148-07/НОК 

120 000,00 грн. грн.(Сто 
двадцять тисяч грн. 00 

коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо технічного 
випробовування й аналізування 
(Послуги з технічного огляду, контролю 
за пожежними кранами та технічного 
обслуговування пожежних рукавів 
метрополітену) 71.20.1 

-

ТОВ "Компанія "СТАТУС 
ПРАКТИКА", 

ідентифікаційний код 
35858719 

від 30.06.2015р. №136-06/НО 

51 779,63 грн., (П'ятдесят 
одна тисяча сімсот 

сімдесят дев'ять грн. 63 
коп.) в т.ч. ПДВ - 8629,94 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Взуття захисне та іншої призначеності, 
н. в. і. у. (Взуття різне) 15.20.3 -

ФОП Бородай Ж.П., 
ідентифікаційний код 

1662108265 
від 10.07.2015р. № 145-07/МТП 

395 419,50 грн.(Триста 
дев'яносто п'ять тисяч 

чотириста дев'ятнадцять 
грн. 50 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Блоки машин автоматичного 
обробляння інформації, інші 
(Обладнання для серверів) 26.20.3 

-

ТОВ " ЕсАй БІС", 
ідентифікаційний код 

32553597 
від 10.07.2015р. № 142-07/МТП 

759 932,64 (Сімсот 
п'ятдесят дев'ять тисяч 
дев'ятсот тридцять дві 

грн. 64 коп.) в т.ч. ПДВ -
126 655,44 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Дослідження та розробки в галузі 
транспорту (Послуги з подовження 
призначеного терміну служби кузовів 
вагонів метрополітену моделей 81-717) 
1.2.18 

-

ТОВ "ВАГО-РЕВ", 
ідентифікаційний код 

36623607 
від 14.08.2015р. № 198-08/Т 

993 318,06(Дев'ятсот 
дев'яносто три тисячі 

триста вісімнадцять грн. 
06 коп.) в т.ч. ПДВ -

165553,01 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
(Послуги по підвищенню кваліфікації з 
підготовки до професійної атестації 
інженерів-проектувальників) 85.59.1 

-

ТОВ "Науково-методичний 
центр "Інжиніринг", 

ідентифікаційний код 
39824180 

від 13.07.2015 р.№4-09-150-07/НТ 

7920,00 грн., (Сім тисяч 
дев'ятсот двадцять грн. 00 

коп.) без ПДВ 
п.6 ч. 1 ст.4 

Закону 

Лампи та світильники (Світильники) 
27.40.2 -

ФОП Поліщук О.В., 
ідентифікаційний код 

3188123444 
від 23.07.2015р. № 152-07/МТП 

326 410 грн., (Триста 
двадцять шість тисяч 

чотириста десять грн. 00 
коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Пластині:, листи, плівка, фольга і 
стрічки пластмасові, неармовані чи не 
з'єднані з іншими матеріалами 
(Накладки стикові ізолюючи з 
склопластику) 22.21.3 

-

ФОП Дорофєев К.І., 
ідентифікаційний код 

3167306453 
від 31.07.2015р. №186-07/МТП 

105 600,00 грн., (Сто п'ять 
тисяч шістсот грн.00 

коп.)без ПДВ п.6 ч. І ст.4 
Закону 

Пластини, листи, плівка, фольга і 
стрічки пластмасові, неармовані чи не 
з'єднані з іншими матеріалами 
(Накладки стикові ізолюючи з 
склопластику) 22.21.3 

-

ФОП Бородавка І.Ю., 
ідентифікаційний код 

3132906619 
від 03.08.2015р. №193-08/ВНД 

614 677,42 (Шістсот 
чотирнадцять тисяч 
шістсот сімдесят сім 
грн.42 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги щодо страхування від 
нещасних випадків і страхування 
здоров'я (Послуги з обов'язкового 
медичного страхування від нещасних 
випапктп на транспорті(машиністи) 
65.12.1 

-

ПрАТ "Київський страховий 
дім", ідентифікаційний код 

25201716 

від 03.08.2015 р. № 105/03-
Ю498/192-08/НОК 

50 337,00 грн., (П'ятдесят 
тисяч триста тридцять сім 

грн. 00 коп.)без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Лампи та світильники, інші 
(Світлодіодні світильники) 27.40.3 -

ТОВ "ФСК-ШФОРМ", 
ідентифікаційний код 

30884079 
від 31.07.2015р. №185-07/МТП 

114 742,70 (Сто 
чотирнадцять тисяч 

сімсот сорок дві грн. 70 
коп.) в т.ч. ПДВ-19123,78 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлоі-у, тверді, 
не пластикові (Вікна металопластикові) 
22.23.1 

-

ТОВ "ФАРТ", 
ідентифікаційний код 

24287638 
від 14.08.2015р. №195-08/МТП 

79 900,00 (Сімдесят 
дев'ять тисяч дев'ятсот 

грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ -
13316,67 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
блоку допоміжних цехіз (блок 
допоміжних цехів інв. № ТОЇ 10007 та 
інв. №Р1110006) електродепо 
Салтівське 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 14.08.2015р. №194-08/Т 

1 975 573,97 грн., (Один 
мільйон дев'ятсот сімдесят 

п'ять тисяч п'ятсот 
сімдесят три грн. 97 коп.) 

без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Реконструкція будівлі 'їдальні 
електродепо "Салтівське" під будівлю 
для розміщення кімнат відпочинку 
технічного персоналу метрополітену 
відповідно до проектної документації 

-

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 14.08.2015р. №197-08/Т 

1 476 537,92 грн., (Один 
мільйон дев'ятсот 

чотириста сімдесят шість 
тисяч п'ятсот тридцять сім 

грн.92 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги посередників щодо оптової 
торгівлі паливом, рудами, металами та 
промисловими хімічніши речовинами 
(Послуги з постачання природного газу) 
46.12.1 

-

ТОВ "Веста", 
ідентифікаційний код 

30288313 

від 01.08.2015р. № 1105/15/187-
08/ЕМ 

310 195,87 (Триста десять 
тисяч сто дев'яносто п'ять 
грн. 87 коп.) в т.ч. ПДВ -

51699,31 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Транспортування трубопроводами 
(Послуги з транспортування 
природного газу магістральними 
трубопроводами) 49.50.1 

-

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"", 
ідентифікаційний код 

30019801 
від 01.08.2015р. №20344/188-08/ЕМ 

22 689,56 грн., (Двадцять 
дві тисячі шістсот 

вісімдесят дев'ять грн. 56 
коп.) в т.ч. ПДВ -3781,59 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Розробка рсбочсгс проекту на 
рсі:оі:гтру::ці;о г.:;у.рі:і:ііьой:.йділ:іїх 
мереж електродепо "Салтівське" 

ТОВ "НВП 
ПРОМСИСТЕїМЛ", 

ідентифшаційний код 
39109348 

від 14.С8.2015р. №159-08/Т 

257 825,42 грн., (Двісті 
п'ятдесят сім тисяч 

вісімсот д о д а т ь п'ять 
грн. 42 коп.) в т.ч. ПДВ -

42 970,90 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Прилади для контролювання інших 
фізичних характеристик (Тепловізори 
ИЛЯ типу Е)26.51.5 

2 шт. 
ФОП Довгань О.М., 

ідентифікаційний код 
3053015478 

від 18.09.2015р. №205-09/МТП 

281 505,00 грн., (Двісті 
вісімдесят одна тисяча 

п'ятсот п'ять грн. 00 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 



Вироби пластмасові для будівництва; 
лінолеум і покриви на підлогу, тверді, 
не пластикові (Вікна металопластикові) 
22.23.1 

-

ТОВ "ФАРТ", 
ідентифікаційний код 

24287638 
від 18.09.2015р. №203-09/МТП 

65 807,52 грн.(Шістдесят 
п'ять тисяч вісімсот сім 

грн. 52 коп.) в т.ч. ПДВ -
10967,92 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Частини помп і компресорів (Фільтри 
для копресорів) 28.13.3 -

ФОП Письменний Г.А., 
ідентифікаційний код 

2302814577 
від 18.09.2015р. №204-09/МТП 

87 285,00 (Вісімдесят сім 
тисяч двісті вісімдесят 

п'ять грн.00 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Частини та приладдя до 
обчислювальних машин (Комплектуючі 
до комп'ютерів) 26.20.4 

-

ФОП Довгань О.М., 
ідентифікаційний код 

3053015478 
від 18.09.2015р. №206-09/МТП 

878 246,32 грн.(Вісімсот 
сімдесят вісім тисяч двісті 

сорок шість грн.32 коп.) 
без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 
блок-поста електродепо "Салтівське" -

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 25.09.2015р. №208-09^ 

220 057,38 грн., (Двісті 
двадцять тисяч п'ятдесят 
сім грн. 38 коп.) без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Поточний ремонт будівлі блок-поста 
електродепо "Салтівське" -

ТОВ "БЛАГОСПЕЦБУД +", 
ідентифікаційний код 

39614210 
від 25.09.2015р. №207-09/Т 

272 353,63 грн., (Двісті 
сімдесят дві тисячі триста 
п'ятдесят три грн. 63 коп.) 

без ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 
(Підготовка та підвищення кваліфікації 
кадрів) 85.59.1 

Українська інженерно-
педагогічна академія 
ідентифікаційний код 

02071228 

від 25.09.2015р. №209-09/ТШ 
6500,00 грн., (Шість тисяч 

п'ятсот грн. 00 коп.) без 
ПДВ 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Реконструкцію внутрішньомайднних 
мереж електродепо "Салтівське" 
відповідно до робочого проекту 

ТОВ"НВП 
ПРОМСИСТЕМА", 

ідентифікаційний код 
39109348 

У 

від 02.10.2015р. №211-10/Т 

2 623 370,75 грн., (Два 
мільойна шістсот 

двадцять три тисячі 
триста сімдесят грн. 75 

коп.) в т.ч. ПДВ -
437228,46 

п.6 ч. 1 ст.4 
Закону 

Затверджений рішенням 

Голова комітету з кої 

Секретар комітету з 

№25 

І.Г. Дем'яненко 
(ініціали та прізвище) 
1С. Солодовник 
(ініціали та прізвище) 


