
ЗВІТ 
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  

UA-2021-08-30-006033-a  
 

Дата договору/документа: 30 серпня 2021 14:58 

Номер договору/документа, що підтверджують придбання 
товару (товарів), робіт та послуги (послуг): 

91 

Найменування замовника КП "Міст"  

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби 
держави або територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 30073882 

Місцезнаходження замовника: 84320, Україна, Донецька обл., м. 
Краматорськ, вул. БЄЛЯЄВА, 113  

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СПЕЦСЕРВІС" 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або 
реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 
орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг: 

30518990 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону: 

вул.Ломоносова будинок 8Б кімната 201, г. 
Киев, м. Київ, 03040, Україна  
+380992630781  

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуга з ремонту чиллера TRANE RTAC 
275 (ремонт компресора TRANE CHHPON2) 
(ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
охолоджувальних установок) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:50730000-1: Послуги з ремонту 
і технічного обслуговування 
охолоджувальних установок 

 

Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

Місце поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Послуга з ремонту чиллера 
TRANE RTAC 275 (ремонт 

1 послуга  84300, Україна, 
Донецька область, 

з 30 серпня 2021 
по 31 грудня 

послуга  



компресора TRANE CHHPON2) 
(ДК 021:2015: 50730000-1 
Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування охолоджувальних 
установок)  

м. Краматорськ, 
Дружби, 1а  

2021  

 

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Відповідно до службової записки головного інженера КП 
«Міст» від 10.08.2021 р. на чиллері TRANE RTAC 275, який 
розташований в спортивно-оздоровчому комплексі «Льодова 
арена» вийшов з ладу один із компресорів TRANE CHHPON2, 
що призвело до неможливості використання двох контурів 
охолодження. За результатами проведеної діагностики булі 
виявлені пошкодження, для усунення яких потрібно провести 
наступні ремонтно-збірні роботи з: - заміни підшипників; - 
заміни масляного фільтру; - заміни прокладок; - відновлення 
місця під посадку підшипників; - напилення вала; - 
відновлення кришок нагнітання; - шліфовка роторів; - 
шліфовка корпусу компресора; Орієнтовна вартість 
проведення вказаних ремонтно-збірних робіт становить 
155508,00 грн. Виникла нагальна потреба у проведенні 
вказаних робіт, оскільки на даний момент чиллер працює з 
перевищенням потужності на другому контурі, але це все 
рівно не забезпечує підтримання температури на «Льодовій 
арені» на необхідному рівні. Крім того перевищення 
потужності на компресорах другого контуру ставить під 
загрозу їх вихід з ладу і як наслідок – зупинення роботи 
чиллера взагалі, що призведе до повного припинення роботи 
«Льодової арени». На даний час нашим підприємством 
укладено низку договорів, які безпосередньо стосуються 
діяльності «Льодової арени», а саме: -з ТОВ «Хокейний клуб 
«Донбас» (договір №80 від 05.08.2021р.) та Громадською 
організацією «Дитячо-юнацька спортивна школа «Хокейний 
клуб «Донбас» (договір №81 від 05.08.2021р.) щодо надання 
послу з використання льодового поля для проведення 
тренувань, матчів, турнірів, чемпіонатів та інших спортивних 
змагань, в тому числі Турніру «Відкритий кубок Донбасу», а 
також для тренувань і матчів Чемпіонату України з хокею з 
шайбою – Чемпіонату Української хокейної ліги. Зупинення 
діяльності «Льодової арени» призведе до неможливості 
виконання обов’язків за вказаними договорами, виплат 
неустойки і як наслідок – до нанесення збитку підприємству. 
Крім того діяльність «Льодової арени» важлива для 
соціальних потреб громади міста.  

Ціна договору: 155 508,00 UAH з ПДВ  

Строк виконання договору: від 30 серпня 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   155508 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-08-30-006033-a-a1  

 








