
№ 
з/п

Код згідно ДК 
021:2015 Відділ/підрозділ Найменування предмету закупівлі Очікувана вартість 

предмета закупівлі
Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09130000-9 Адміністративно-організаційна 
служба 09130000-9 Нафта і дестиляти (талони/скретч-карти на бензин/дизельне паливо) 900 000,00 відкриті двоетапні 

торги
грудень 2020 - 
грудень 2021

2 15510000-6 Адміністративно-організаційна 
служба 15510000-6 Молоко та вершки (Молоко) 20 000,00 Пряма закупівля

грудень 2020 - 
грудень 2021

3 15980000-1 Адміністративно-організаційна 
служба 15980000-1 Безалкогольні напої (Вода бутильована питна та інша супутня продукція) 100 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

4 22210000-5 Департамент комерційної 
діяльності 22210000-5 Газети (Послуги з передплати онлайн та друкованих видань) 250 000,00 пряма закупівля грудень 2020-

грудень 2021

5 22210000-5 PR-департамент 22210000-5 Газети (Періодичні спеціалізовані видання) 161 919,00 пряма закупівля грудень 2020-
листопад 2021

6 22450000-9 PR-департамент
22450000-9 Друкована продукція з елементами захисту (Друкована продукція на замовлення - 
календарі, блокноти, візитівки, тощо) 800 000,00 пряма закупівля грудень 2020-

грудень 2021

7 22460000-2 PR-департамент
22460000-2 Рекламні матеріали, каталоги товарів та посібники (Бренд-волл, рекламна 
продукція, продукція з нанесенням логотипу компанії, тощо) 600 000,00 пряма закупівля грудень 2020-

грудень 2021

8 30190000-7 Адміністративно-організаційна 
служба 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Канцелярські приладдя, папір офісний) 200 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

9 30210000-4 Відділ ІТ 30210000-4 Машини для обробки даних (Персональні, планшетні, настільні комп’ютери) 1 350 000,00 відкриті двоетапні 
торги

березень -квітень 
2021

закупівля не 
відбулась

10 30230000-0 Відділ ІТ
30230000-0 Комп’ютерне обладнання (Монітори, запасні частини та комплектуючі до 
комп'ютерів) 350 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

11 32360000-4 Відділ ІТ 32360000-4 Переговорне обладнання 220 000,00 пряма закупівля березень 2021 - 
квітень 2021

12 32410000-0 Відділ ІТ 32410000-0 Локальні мережі (цифрова телефонія) 21 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

13 32420000-3 Відділ ІТ
32420000-3 Мережеве обладнання (комутаційне обладнання для підключення комп’ютерної 
мережі тощо) 50 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

14 32430000-6 Відділ ІТ 32430000-6 Глобальні мережі (доступ до веб-сайту) 16 200,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

15 32550000-3 всі підрозділи 32550000-3 Телефонне обладнання (Телефони, бездротові телефони) 300 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

16 35110000-8 Відділ ІТ
35110000-8 Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання (системи 
пожежогасіння) 110 000,00 пряма закупівля січень 2021

17 35120000-1 Відділ ІТ 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (система відеонагляду) 70 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

18 39130000-2 Адміністративно-організаційна 
служба 39130000-2 Офісні меблі (Меблі) 350 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

19 39220000-0 Адміністративно-організаційна 
служба

39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 
громадського харчування (Хозтовари) 280 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

20 42960000-3 Відділ ІТ
42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та 
обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації (система контролю доступу до 
приміщення)

40 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

21 48210000-3 Відділ ІТ
48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення (Пакети програмного 
забезпечення та інформаційні системи) 990 000,00 пряма закупівля січень 2021

22 48330000-0 Відділ ІТ
48330000-0 Пакети програмного забезпечення для планування часу та офісного  програмного 
забезпечення (пакети програмного забезпечення для планування часу та офісного 
 програмного забезпечення)

990 000,00 пряма закупівля січень 2021

23 48440000-4 Відділ ІТ
48440000-4 Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського 
обліку 800 000,00 пряма закупівля лютий 2021 - 

квітень 2021

24 48510000-6 Відділ ІТ
48510000-6 Пакети комунікаційного програмного забезпечення (пакети комунікаційного 
програмного забезпечення) 990 000,00 пряма закупівля січень 2021

25 48620000-0 Відділ ІТ 48620000-0 Операційні системи (Операційні системи (Windows 10 pro)) 220 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

26 48710000-8 Відділ ІТ
48710000-8 Пакети програмного забезпечення для резервного копіювання чи відновлення 
даних 120 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

27 48780000-9 Відділ ІТ
48780000-9 Пакети програмного забезпечення для управління системами, 
запам’ятовувальними пристроями та контентом 16 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

28 48820000-2 Відділ ІТ 48820000-2 Сервери 260 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

29 50310000-1 Відділ ІТ
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (ремонт та модернізація 
комп’ютерної та офісної техніки) 180 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

30 51310000-8 Відділ ІТ
51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури (монтаж 
системи відеонагляду) 30 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

31 51620000-4 Відділ ІТ 51620000-4 Послуги зі встановлення офісного обладнання (прокладання кабельної мережі) 135 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

32 60170000-0 ДЕФ
60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (Прокат пасажирських 
транспортних засобів без водія) 576 000,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

33 64210000-1 Відділ ІТ
64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі данних (Послуги стаціонарного та 
мобільного зв'язку) 75 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

січень 2021

34 66510000-8 ДЕФ 66510000-8 Страхові послуги (Актуарні послуги - резерв на рекультивацію + приватизація) 220 000,00 пряма закупівля січень 2021-
грудень 2021

35 71350000-6 Департамент з виробничої 
діяльності 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії (Послуги у сфері розвідки надр) 7 100 000,00 відкриті двоетапні 

торги
червень 2021-серпень 

2021

36 72260000-5 Відділ ІТ
72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з обслуговування 
програмного забезпечення) 700 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

37 72410000-7 PR-департамент 72410000-7 Послуги провайдерів (Адміністрування та seo-оптимізація сайту) 200 000,00 пряма закупівля грудень 2020-
грудень 2021

38 72410000-7 Відділ ІТ
72410000-7 Послуги провайдерів (послуги провайдерів – підключення до мережі Інтернет, 
придбання домену) 150 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

39 72510000-3 Відділ ІТ 72510000-3 Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями 950 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

40 72590000-7 Відділ ІТ 72590000-7 Професійні послуги у комп’ютерній сфері 982 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

41 72710000-0 Відділ ІТ 72710000-0 Послуги у сфері локальних мереж  (Послуги обслуговування мереж, тощо) 980 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

42 79110000-8 Департамент з виробничої 
діяльності 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва 950 000,00 Відкриті двоетапні 

торги
грудень 2020 - 
грудень 2021

43 79140000-7 Департамент правового 
забезпечення 79140000-7 Послуги з юридичної консультації та правового інформування 700 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

44 79140000-7 Департамент правового 
забезпечення

79140000-7 Послуги з юридичної консультації та правового інформування (Навчання, 
підвищення кваліфікації) 120 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021
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на 2021 рік
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45 79220000-2 ВЕФ
79220000-2 Податкові послуги (Консультаційні послуги з питань оподаткування - трансферне 
ціноутворення) 250 000,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

46 79310000-0 PR-департамент
79310000-0 Послуги з проведення ринкових досліджень (дослідження ринку циркону, рутилу, 
ільменту, дистену, ставроліту) 308 000,00 пряма закупівля квітень 2021 - 

травень 2021

47 79340000-9 PR-департамент 79340000-9 Рекламні та маркетингові послуги 300 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

48 79410000-1 Відділ майнових відносин
79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління та 
супутні послуги (Послуги з оцінки непрофильних активів) 723 600,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

49 79520000-5 Відділ ІТ 79520000-5 Копіювально-розмножувальні послуги 520 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

50 79530000-8 PR-департамент 79530000-8 Послуги з письмового перекладу 91 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

51 79540000-1 PR-департамент 79540000-1 Послуги з усного перекладу 70 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

52 79710000-4 ДЕФ 79710000-4  Охоронні послуги (Послуги ВОХР) 1 440 000,00 відкриті двоетапні 
торги

січень 2021-
грудень 2021

53 79930000-2 PR-департамент 79930000-2 Професійні дизайнерські послуги 260 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

54 90910000-9 Адміністративно-організаційна 
служба 90910000-9 Послуги з прибирання (Послуги з прибирання офісних приміщень) 350 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

55 92110000-5 PR-департамент
92110000-5 Послуги з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги (Виробництво 
рекламних, пропагандистських та інформаційних фільмів і відеоматеріалів) 571 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

56 92330000-3 PR-департамент
92330000-3 Послуги відпочивально-розважальних комплексів (святкування річниці створення 
компанії, нового року, тощо) 850 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

57 92340000-6 PR-департамент
92340000-6 Розважальні послуги, пов’язані з танцями та шоу (технічне забезпечення 
святкування дня утворення компанії, проведення святкування нового року) 850 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 

грудень 2021

58 92400000-5 PR-департамент 92400000-5 Послуги інформаційних агентств (Інтерфакс, іно-ЗМІ, тощо) 650 000,00 пряма закупівля грудень 2020 - 
грудень 2021

59 98340000-8 ДЕФ
98340000-8 Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги (Послуги у 
сфері організації робочого середовища) 300 000,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

60 79410000-1 Адміністративно-організаційна 
служба

79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління та 
супутні послуги (Консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й керування) 15 000,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

61 79110000-8 Департамент правового 
забезпечення

79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги 
з юридичного консультування та юридичного представництва) 3 780 000,00 відкриті двоетапні 

торги
травень 2021 - 
грудень 2021

62 79110000-8 Департамент правового 
забезпечення

79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги 
з юридичного консультування та юридичного представництва) 4 000 000,00 відкриті двоетапні 

торги лютий 2021 закупівля не 
відбулась

63 98390000-3 Адміністративно-організаційна 
служба

98390000-3 Інші послуги  (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів: 
Renault Duster (2 одиниці), BMW 745I, Mercedes-Benz E320) 110 000,00 пряма закупівля березень-квітень 

2021

64 98390000-3 Адміністративно-організаційна 
служба

98390000-3 Інші послуги (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля Toyota
Land Cruiser Prado 150) 40 000,00 пряма закупівля березень-квітень 

2021

65 79220000-2 Департамент комерційної 
діяльності

79220000-2 Податкові послуги (Послуги з підготовки документації з трансфертного 
ціноутворення та складання звіту про контрольовані операції) 84 437,00 пряма закупівля січень 2021-

грудень 2021

66 79110000-8 Департамент правового 
забезпечення

79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги 
з юридичного консультування та юридичного представництва), без ПДВ 4 000 000,00 відкриті двоетапні 

торги березень 2021 

67 90920000-2 Адміністративно-організаційна 
служба 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Дезінфекція приміщень) 15 000,00 пряма закупівля березень 2021

68 48310000-4 Відділ ІТ
48310000-4 Пакети програмного забезпечення для створення документів (Пакети 
програмного забезпечення для систем управління документообігом) 49 920,00 пряма закупівля квітень 2021

69 30210000-4 Відділ ІТ 30210000-4 Машини для обробки даних (Персональні, планшетні, настільні комп’ютери) 1 350 000,00 відкриті двоетапні 
торги квітень 2021 закупівля не 

відбулась

70 30210000-4 Відділ ІТ 30210000-4 Машини для обробки даних (Персональні, планшетні, настільні комп’ютери) 1 350 000,00 відкриті двоетапні 
торги квітень 2021

71 71620000-0 Департамент комерційної 
діяльності

71620000-0 Аналітичні послуги (Послуги на проведення товарознавчої експертизи та надання 
експертного висновку), без ПДВ 100 000,00 пряма закупівля квітень 2021

72 45450000-6 Адміністративно-організаційна 
служба 45450000-6  Інші завершальні будівельні роботи (Інші завершальні будівельні роботи) 120 000,00 пряма закупівля травень 2021 р. - 

грудень 2021 р.

73 80570000-0 Бухгалтерія 80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Вивчення та 
практичне застосування міжнародних стандартів фінансової звітності) 20 000,00 пряма закупівля травень 2021 р. - 

грудень 2021 р.

74 79620000-6 HR-департамент
79620000-6 Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим (Послуги з  оцінки 
ініціативних показників та експертиз особливо  важливого характеру з добору незалежних 
членів наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства АТ “ОГХК”)

500 000,00 пряма закупівля червень 2021 р.

75 48610000-7 HR-департамент
48610000-7 Системи баз даних (Надання права на використання, Е-журнал Кадровик-01), без 
ПДВ 8 000,00 пряма закупівля липень 2021 р.

76 90720000-0 Департамент з питань виробництва 
та охорони праці

90720000-0 Захист довкілля (послуги з проведення процедури оцінки впливу на довкілля 
(ОВД), без ПДВ 360 000,00 пряма закупівля липень 2021 р.

77 80340000-9 ІТ-департамент 80340000-9 Послуги у сфері спеціальної освіти (Послуги у сфері спеціальної освіти), без ПДВ 11 600,00 пряма закупівля липень 2021 р.

78 72220000-3 Відділ інформаційної безпеки та 
захисту інформації 

72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та технічних питань (послуги з 
тестування програмного забезпечення, пошуку, виявлення та аналізу вразливостей 
інформаційних систем, налаштування механізму відстеження подій підозрілої поведінки 
користувачів та сканування інформаційно-комунікаційних активів на відповідність 
налаштувань політикам інформаційної безпеки)

864 192,00 пряма закупівля серпень 2021 р.

79 39140000-5 Адміністративно-організаційна 
служба 39140000-5 Меблі для дому (Шафи, тумбочки) 100 000,00 пряма закупівля серпень 2021 р.

80 79530000-8 Департамент правового 
забезпечення 79530000-8 Послуги з письмового перекладу (Послуги з письмового перекладу), без ПДВ 65 000,00 пряма закупівля вересень 2021 - 

грудень 2021

81 42510000-4 Адміністративно-організаційна 
служба

42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні 
пристрої (Кондиціонери повітря та системи вентиляції повітря з монтажем) 100 000,00 пряма закупівля вересень 2021 р.

82 80570000-0 Адміністративно-організаційна 
служба

80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Підвищення 
кваліфікації по лінії департаменту корпоративного управління та організаційно-
адміністративної роботи) 

15 000,00 пряма закупівля вересень 2021 р.

83 48470000-3 Департамент комерційної 
діяльності

48470000-3 Пакети програмного забезпечення для проведення аукціонів (Ліцензія на 
використання комп’ютерної програми IT-Enterprise), без ПДВ 75 000,00 пряма закупівля вересень 2021 р.

84 90720000-0 Департамент майнових відносин
90720000-0 Захист довкілля (Послуги з проведення моніторингу наявності видів фауни та 
оселищ, для використання в розробці оцінки впливу на довкілля (ОВД)), без ПДВ 339 200,00 пряма закупівля вересень 2021 р.

85 79530000-8
Департамент бухгалтерського, 

податкового обліку, звітності та 
методології

79530000-8 Послуги з письмового перекладу (Послуги з письмового перекладу), без ПДВ 50 000,00 пряма закупівля жовтень 2021 - 
листопад 2021

86 85120000-6 Адміністративно-організаційна 
служба ДКУ та ОАР

85120000-6  Лікарська практика та супутні послуги (Медичний огляд водіїв 
автотранспортних засобів), без ПДВ 25 000,00 пряма закупівля листопад 2021 р.

87 90920000-2 
Служба господарського 

забезпечення та автотранспорту 
ДКУ та ОАР

90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Дезінфекція приміщення), 
без ПДВ 15 000,00 пряма закупівля жовтень 2021

88 79210000-9 Юридичний департамент
79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Юридична діагностика договорів та 
юридичний аналіз  підстав оскарження договорів) 816 396,00 пряма закупівля жовтень 2021

89 79410000-1
Департамент бухгалтерського, 

податкового обліку, звітності та 
методології

79410000-1 Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління 
(Послуги з проведення тесту на знецінення вартості активів), без ПДВ 147 000,00 пряма закупівля листопад 2021 р.

90 50110000-9
Департамент корпоративного 
управління та організаційно-

адміністративної роботи

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 
супутнього обладнання (Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів Renault 
Duster)

330 000,00 відкриті двоетапні 
торги листопад 2021 р.



91 79210000-9
Департамент бухгалтерського, 

податкового обліку, звітності та 
методології

79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Аудит фінансової звітності станом на 
31.12.2021 та за рік, що закінчився зазначеною датою, складеної на підставі таксономії 
фінансової звітності згідно з МСФЗ)

4 105 270,00 відкриті двоетапні 
торги листопад 2021 р.

92 79210000-9 Планово-економічний 
департамент 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги (Аудиторські послуги) 1 800 000,00 відкриті двоетапні 

торги листопад 2021 р.

93 92510000-9
Департамент корпоративного 
управління та організаційно-

адміністративної роботи
92510000-9 Послуги бібліотек і архівів (Послуги архівів) 75 000,00 пряма закупівля листопад 2021 р.

94 48610000-7
Департамент бухгалтерського, 

податкового обліку, звітності та 
методології

48610000-7 Системи баз даних (Надання доступу до онлайн-сервісу 7eminar.ua) 1 908,00 пряма закупівля листопад 2021 р.

95 48610000-7
Департамент бухгалтерського, 

податкового обліку, звітності та 
методології

48610000-7 Системи баз даних (Система Expertus Головбух за рівнем VIP (надання права на 
використання), 6 місяців з 01.01.2022 по 30.06.2022) 6 426,00 пряма закупівля листопад 2021 р.

96 48820000-2 ІТ-департамент 48820000-2 Сервери (Мережевий адаптер DELL 99GTM) 12 000,00 пряма закупівля грудень 2021 р.

97 48820000-2 ІТ-департамент
48820000-2 Сервери (1 шт комутатор на 8 портів 10GBASE-T та кабелі UTP, кат. 6А 
7шт - 3м і 1шт - 10м) 25 000,00 пряма закупівля грудень 2021 р.

98 48820000-2 ІТ-департамент
48820000-2 Сервери (Сервер збереження даних NAS, у складі - 1шт Synology DS1621XS+ та 
7шт дисків SATA HDD 4Тб (WD4003FFBX або WD4003FRYZ) 95 000,00 пряма закупівля грудень 2021 р.

99 48150000-4
Служба інформаційної безпеки та 

захисту інформації Департаменту з 
питань безпеки та контрольно-

ревізійної роботи

48730000-4 Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (Програмне 
забезпечення Ekran System з налаштуванням) 986 368,00 пряма закупівля грудень 2021 р.

ПДВ тільки на 
налаштування, 
програмне забез-
печення - без ПДВ

100 79530000-8 Департамент з питань виробництва 
та охорони праці 79530000-8 Послуги з письмового перекладу (Послуги з письмового перекладу), без ПДВ 2 000,00 пряма закупівля грудень 2021 р.

          51 421 436,00   

Секретар тендерного  комітету  

Затверджений рішенням тендерного комітету від "13" грудня 2021 року № 583

Заступник голови тендерного  комітету  ______________________                             Іван БІЛЕНЬКИЙ

______________________                             Юлія ЦУКРЕНКО
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