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ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2017 рік 

  

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, 

Код за ЄДРПОУ 02071197 

Предмет закупівлі, 

 

Код 

КЕКВ  

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі,  

Грн. 

Процеду 

ра 

закупівл

і 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

03110000-5 

(Сільськогосподарські 

культури, продукція 

товарного садівництва та 

рослинництва) 

(03111000-2-Насіння)  

2282 20 000,00 

Двадцять  

тисяч 

   

03140000-4  

(Продукція тваринництва та 

супутня продукція) 

 (03142100-9- Натуральний 

мед,  

03142500-3- Яйця) 

2282 155 000, 

Сто п’ятдесят 

п’ять тисяч 

   

03210000-6  

(Зернові культури та 

картопля) 

 (03212100-1- Картопля, 

03212213-6- Горох сушений) 

2282 101 500,00 

Сто одна 

тисяча п’ятсот 

   

03220000-9  

(Овочі, фрукти та горіхи) 

 (03221110-0- Коренеплідні 

овочі, часник 03221111-7- 

Буряк, 03221112-4- Морква, 

03221113-1- Цибуля, 03221230-

7- Перець овочевий,  03221240-

0- Помідори, баклажани,  

03221250-3- Кабачки , 

03221260-6- Гриби, 03221270-9-

Огірки, 03221400-0- Капустяні 

овочі, 03222210-8- Лимони,  

03222321-9- Яблука, 03222330-

5- Кісточкові фрукти) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч  

дев’ятсот  

дев’яносто 

дев’ять  

   

03410000-7  

(Деревина) 

 

2282 20 000,00 

Двадцять 

тисяч 

   

03450000-9  

(Розсадницька продукція) 

(03451000-6- Рослини, 

03451100-7- Саджанці, 

03451200-8- Цибулини квітів, 

03451300-9- Кущі) 

2282 70 000,00 

Сімдесят тисяч 

   

09110000-3  2282 60 000,00 

Шістдесят 
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 (Тверде паливо)  

(09111100-1- Вугілля) 

тисяч 

09120000-6  

(Газове паливо) 

(09122000-0 -Пропан і бутан, 

09122100-1 –Пропан, 

09123000-7 -Природний газ) 

2282 10 000,00  

Десять тисяч 

   

09130000-9 

(Нафта і дистиляти) 

(09132000-3 –Бензин,  

09134100-8 -Дизельна олива, 

09134200-9- Дизельне паливо, 

09135000-4 "Мазути) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

09210000-4 

(Мастильні засоби) 

(09211000-1 -Мастильні оливи 

та мастильні, 09211100-2- 

Моторні оливи) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

09320000-8  

(Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція) 

2282 1 794 777,87 

Один міліон, 

сімсот 

дев’яносто 

чотири тисячі 

сімсот сімдесят 

сім гривень 87 

коп. 

  1квартал, 

постачання 

теплової 

енергії -20% 

від вартості 

договору 

про 

закупівлю 

2016 року  

14210000-6  

(Гравій, пісок, щебінь і 

наповнювачі) 

(14211000-3-пісок) 

2282 70 000,00 

Сімдесят 

тисяч 

   

14410000-8  

(Кам’яна сіль) 

2282 20 000,00 

Двадцять  

тисяч 

   

14810000-2 

(Абразивні вироби) 

(14811000-9 -Жорнові камені, 

точильні камені та круги, 

14812000-6 Абразивні порошок 

або зерно) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять  

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

14820000-5  

(Скло) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять  

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

15110000-2  

(М’ясо) 

( 15111100-0- Яловичина, 

15111200-1- Телятина,  

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять  тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 
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15112130-6- Курятина, 

15113000-3-Свинина, 

15114000-0 –Потрухи) 

дев’ять 

15130000-8  

(М’ясопродукти) 

(15131000-5 -М’ясні пресерви 

та вироби: ковбаса, сосіськи, 

сердельки ) 

2282 140 000,00 

Сто сорок  

тисяч 

   

15220000-6  

(Риба, рибне філе та інше 

м’ясо риби мороженее) 

2282 80 000,00 

Вісімдесят  

п’ять тисяч 

   

15230000-9  

(Сушена чи солена риба; риба 

в розсолі; копчена риба 

(15233000-0- Риба в розсолі-

оселедець)) 

2282 20 000,00 

Двадцять тисяч 

   

15320000-7  

(Фруктові та овочеві соки) 

2282 120 000,00 

Сто двадцять   

тисяч 

   

15330000-0  

(Оброблені фрукти та овочі) 

 (15331130-7- Кукуруза, горох, 

перець овочевий, помідори та 

інші овочі, 15332230-5- Марме- 

лади-повидло, 15332410-1- 

Сухофрукти, 15332411-8- 

Оброблена смородина-вишня, 

15332300-7- Оброблені горіхи-

арахіс, 15332419-4- Родзинки 

без кісточок) 

2282 165 000,00 

Сто шістдесят 

п’ять тисяч 

   

15410000-5 

(Сирі олії та тваринні і 

рослинні жири) 

(15411000-2 -Тваринні та 

рослинні жири) 

2282 10 000,00 

Десять тисяч 

   

15420000-8  

(Рафіновані олії та жири) 

(15421000-5-Рафіновані олії) 

2282 40 000,00 

Сорок тисяч 

   

15430000-1 

(Харчові жири) 

(15431000-8 -Маргарин та 

подібні продукти) 

2282 95 000,00 

Дев’яносто 

п’ять тисяч 

   

15510000-6  

(Молоко та вершки) 

(15511000-3- Молоко,  

15511600-9- Згущене молоко,  

15512000-0- Вершки) 

2282 49 000,00  

Сорок  

дев’ять тисяч 

   

15530000-2  

(Вершкове масло) 

2282 150 000,00 

Сто п'ятдесят  

тисяч 

   

15540000-5  

(Сирні продукти) 

2282 105 000,00 

Сто п’ять 
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(15542000-9- Свіжий сир 

15544000-3 -Твердий сир) 

тисяч 

15550000-8  

(Молочні продукти різні) 

(15551500-0- Маслянка-

сметана, інш.) 

2282 40 000,00 

Сорок  тисяч 

   

15610000-7  

(Продукція борошномельно-

круп'яної промисловості) 

 (15612100-2- Борошно 

пшеничне, 15613000-8-

Продукція із зерна зернових 

культур-гречка, 15614000-5  

Рис оброблений) 

2282 140 000,00 

Сто сорок  

тисяч 

   

15810000-9  

(Хлібопродукти, свіжовипечені 

хлібобулочні та кондитерські 

вироби) 

(15811100-7- Хліб) 

2282 28 000,00 

Двадцять вісім 

тисяч 

   

15820000-2  

(Сухарі та печиво; пресерви з 

хлібобулочних і 

кондитерських виробів) 

(15821150-5- Сухарі) 

2282 7 000,00 

Сім тисяч 

   

15830000-5 

(Цукор і супутня продукція) 

 (15831200-4- Цукор білий) 

2282 80 000,00 

Вісімдесят  

тисяч 

   

15840000-8  

(Какао; шоколад та цукрові 

кондитерські вироби) 

(15841000-5 -Какао) 

2282 5 000,00 

П’ять  тисяч 

   

15850000-1  

(Макаронні вироби) 

(15851000-8 -Борошняні 

вироби –вермішель) 

2282 1 000,00 

Одна тисяча 

   

15860000-4  

(Кава, чай та супутня 

продукція)  

(15861000-1- Кава, 15862000-8- 

Замінники кави, 15863000-5- 

Чай, 15864100-3- Пакетований 

чай) 

2282 35 000,00 

тридцять п’ять 

тисяч 

   

15870000-7  

(Заправки та приправи) 

 (15871110-8- Оцет чи подібні 

продукти,  15871273-8- 

Майонез, 15872000-1- Трави та 

спеції ,15872400-5- Сіль) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

15890000-3  

(Продукти харчування та 

сушені продукти різні) 

(15898000-9-Дріжджі,  

2282 6 100,00 

Шість тисяч 

сто 
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15899000-6 -Пекарний 

порошок -сода харчова) 

15980000-1  

(Безалкогольні напої) 

(15981000-8-мінеральна вода) 

2282 170 000,00 

Сто сімдесят    

тисяч 

   

16310000-1 

(Косарки) 

(16311000-8 -Газонокосарки) 

2282 

3210 

49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

16810000-6 

(Частини для 

сільськогосподарської 

техніки) 

2282 
10 000,00 

Десять 

 Тисяч 

 

  

18110000-3  

(Формений одяг) 

(18113000-4 "Виробничий 

одяг", 

18114000-1 "Робочі 

комбінезони") 

 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

18130000-9  

(Спеціальний робочий одяг) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

18140000-2 

(Аксесуари до робочого одягу) 

18141000-9  

(Робочі рукавиці) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

18220000-7 

(Штормовий одяг) 

(18221100-5 Водонепроникні 

накидки) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч  
 

  

18310000-2 

(Предмети одягу) 

(18318200-3 -Халати) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

18420000-9  

(Аксесуари для одягу) 

(18424000-7 -Рукавички, 

18424400-1 –Рукавиці, 

18424300-0 -Одноразові 

рукавички) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

18440000-5  2282 49 999,00    
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(Капелюхи та головні убори) 

(18441000-2 –Капелюхи, 

18443000-6 -Головні убори та 

аксесуари, 18444200-5 -Захисні 

каски) 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

18810000-0  

(Взуття різне, крім 

спортивного та захисного) 

(18812000-4 -Взуття з 

гумовими чи пластмасовими 

вставками, 18812200-6 -Гумові 

чоботи, 18815000-5 -Чоботи) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

18930000-7  

(Мішки та пакети) 

(18937000-6 -Пакувальні 

мішки, 18937100-7 -

Пакувальні пакети) 

2282 

150 000,00 

Сто п’ятдесят 

тисяч 

 

  

19210000-1  

(Натуральні тканини) 

(19212000-5 -Бавовняні 

тканини, 

19212300-8 -Полотно) 

2282 180 000,00 

Сто вісімдесят 

тисяч  

  

19240000-0  

(Спеціальні тканини) 

(19244000-8 -Гардинні 

тканини) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

19510000-4 

(Гумові вироби)  

(19513000-5 -Прогумовані 

тканини) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

19520000-7 

(Пластмасові вироби) 

 

2282 80 000,00 

Вісімдесят  

тисяч 

 

  

19640000-4  

(Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22120000-7 

(Видання) 

 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22210000-5  

(Газети) 

 (22212000-9 -Періодичні 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
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видання)  дев’яносто 

дев’ять 

22410000-7  

(Марки) 

(22412000-1-Нові марки) 

2282 20 000,00 

Двадцять  

тисяч 

   

22450000-9  

(Друкована продукція з 

елементами захисту) 

(22455000-4- Посвід- 

чення особи-студквитки, 

22458000-5- Друкована продук 

ція на замовлення, 22459000-2- 

Квитки ) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто  

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

   

22460000-2-  

(Рекламні матеріали, каталоги 

товарів та посібники) 

(22462000-6- Рекламні 

матеріали) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22520000-1 

(Обладнання для сухого 

витравлювання) 

(22521000-8 -Штампувальне 

обладнання) 

2282 49 999,00 
Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22610000-9  

(Друкарська фарба) 

(22612000-3 -Туш) 

2282 49 999,00 
Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22810000-1  

(Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали) 

(22813000-2- Бухгалтерські 

книги, 22814000-9 -

Квитанційні книжки,  

22816000-3- Папірці для 

нотаток, 22816100-4- 

Блокноти) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22820000-4 

( Бланки- дипломи) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22830000-7  

(Зошити) 

2282 49 999,00 
Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

22850000-3  

(Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя) 

( 22851000-0- Швидкозшивачі, 

22852000-7-теки, 22852100-8 

2282 100 000,00 

Сто тисяч 
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"Теки з файлами 22853000-4- 

Лотки для паперів) 

22990000-6 

(Газетний папір, папір ручного 

виготовлення та інший 

некрейдований папір або 

картон для графічних цілей) 

 (22991000-3- Газетний папір, 

22993000-7- Фоточутливі, 

термочутливі та 

термографічні папір та 

картон) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

24110000-8  

(Промислові гази)  

(24111000-5- Водень, аргон, 

інертні гази, азот і кисень) 

2282 10 000,00 

Десять тисяч  

   

24210000-9 

(Оксиди, пероксиди та 

гідроксиди) 

2282 15 000,00 

П'ятнадцять 

тисяч  

   

24220000-2 

(Екстракти дубильних 

речовин, екстракти барвників, 

дубильні та фарбувальні 

речовини)  

(24221000-9- Екстракти 

барвників, 24224000-0- 

Фарбувальні речовини) 

2282 25 000,00 

Двадцять п'ять 

тисяч  

   

24910000-6  

(Клеї) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

24930000-2 

(Фотохімікати) 

(24931000-9 -Фотопластини ти 

фотоплівки) 

2282 10 000,00 

Десять тисяч  

   

30120000-6 

(Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання для 

офсетного друку) 

(30121300-6- Копіювально-

розмножувальне обладнання,  

30125100-2- Картриджі з 

тонером,  

30125110-5- Тонери для 

лазерних принтерів/факсів, 

30125120-8- Тонери для 

фотокопіювальної техніки) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

30140000-2  

(Лічильна та обчис- 

лювальна техніка)  

(30141200-1- Настільні 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 
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калькулятори, 30142200-8 -

Касові апарати) 

30190000-7 

(Офісне устаткування та 

приладдя різне) 

 (30192100-2- Гумки, 30192110-

5- Чорнила та пов’язана 

продукція, 30192111-2- 

Штемпельні подушки, 

30192112-9- Чорнила для 

друкарського обладнання, 

30192130-1- Олівці , …ручки,  

фломастери, 30192153-8- 

штампи, …змінні подушечки 

для штампів, підставки для 

печаток та штампів, 

коректори та інше 

канцелярське приладдя, 

30195000-2-Дошки: електронні 

дошки, дошки для маркерів,  

магнітні та інші дошки, 

30195921-4- Гумки для 

магнітних дощок,  

30197000-6 -Дрібне 

канцелярське приладдя: 

скоби, кнопки, скріпки, 

степлери, діроколи, 

канцелярські ножі, канцеляр 

ські губки, 30197620-8- Папір 

для письма, 30197630-1- Папір 

для друку, 30197642-8- Папір 

для фотокопіювання та 

ксерографії,  

30199230-1-конверти, поштові 

набори, сегрегатори, лотки для 

листів, календарі, 30199340-5- 

Нерозрізні бланки, 30199792-8- 

Календарі ) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

30210000-4  

(Машини для обробки даних 

(апаратна частина) 

(30213000-5 -Персональні 

комп’ютери: ноутбуки, 

планшети, центральні 

процесорні пристрої для ПК, 

30214000-2-Робочі станції, 

30216110-0 Комп’ютерні 

сканери) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

30230000-0  

(Комп’ютерне обладнання) 

(30231000-7-Екрани 

комп’ютерних моніторів та 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
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консолі: плоско панельні 

дисплеї, монітори з сенсорним 

екраном та інш., 30232000-4  

Периферійне обладнання: 

матричні, лазерні, струменеві, 

кольорові принтери, плотери, 

кодери, 30233000-1-Пристрої 

для зберігання та зчитування 

даних: комп’ютерні 

запам’ятувальні пристрої, 

накопичувачі різних видів, 

пристрої для зчитування та 

запису дисків: CD, DVD, 

касетне обладнання, флеш-

накопичувачі, зчитувачі, 

30234000-8-Носії інформації: 

магнітні, оптичні, CD- DVD-

диски, Зовнішні 

апам’ятовувальні пристрої, 

флеш-пам'ять,  30236100-3- 

Пристрої для розширення 

об’єму пам’яті (RAM, DRAM, 

SRAM, SDRAM, RDRAM, 

SGRAM, ROM, PROM, 

EPROM, EEPROM, 

30237000-9 -Частини, 

аксесуари та приладдя до 

комп’ютерів: мережеві 

адаптери, аудіо карти, 

материнські плати, вебкамери, 

клавіатури, миші, килимки, 

пристрої-CDROM, пристрої 

електроживлення, 

пилоочисник, чохли для 

комп’ютерів, сумки для 

ноутбуків та інш ) 

дев’яносто 

дев’ять 

31150000-2  

(Баласти для розрядних ламп 

чи трубок) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

31170000-8 

(Трансформатори) 

(31172000-2 -Трансформатори 

напруги, 31173000-9 -

Вимірювальні 

трансформатори, 

31174000-6 -Трансформатори 

живлення ) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31210000-1 

(Електрична апаратура для 

2282 199 999,00 

Сто 
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комутування та захисту 

електричних кіл) 

 (31211310-4- Автоматичні 

вимикачі, 31211330-0- Дріт для 

плавких запобіжників, 

(31212300-8- Електромагнітні 

вимикачі, (31213100-3- 

Розподільні коробки, 31213300-

5- Кабельні бокси, 31213400-6- 

Розподільні системи,  

31214100-0- Перемикачі, 

31214110-3- Роз’єднувачі, 

31214140-2- Вимикачі світла) 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

31220000-4 

(Елементи електричних схем) 

(31224100-3- Вилки та розетки, 

31224400-6- З’єднувальні 

кабелі, 31224810-3- 

Подовжувальні кабелі) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31230000-7 

 (Частини електророзподільної 

чи контрольної апаратури) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31310000-2  

(Мережеві кабелі,) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31320000-5- 

(Електророзподільні кабелі) 

(31321700-9- Кабелі для 

сигналізації) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31340000-1  

(Приладдя до ізольованих 

кабелів) 

(31341000-8 -Котушки для 

ізольованих кабелів, 31342000-

5-З’єднувачі для ізольованих 

кабелів, 31343000-2 "Муфти 

для ізольованих кабелів) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч  

   

31410000-3  

(Гальванічні елементи) 

 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31420000-6  

(Гальванічні батареї) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 
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(31421000-3 -"Свинцеві 

батареї) 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

31430000-9 

(Електричні акумулятори) 

(31431000-6-Свинцево-

кислотні акумуляторні 

батареї, ) 

2282 10 000,00 

Десять  тисяч 

   

31440000-2 "Акумуляторні 

батареї" 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

 31510000-4  

(Електричні лампи 

розжарення)  
(31512000-8- Галогенні лампи 

розжарення, 31514000-2- 

Розрядні лампи) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31520000-7  

(Світильники та 

освітлювальна арматура) 

(31521000-4-Світильники)  

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31530000-0 

( Частини до світильників та 

освітлювального обладнання) 

(31531000-7- Лампи, 31532000-

4- Частини до світильників та 

освітлювальної арматури, 

31532400-8- Патрони, 

31532500-9- Стартери,) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31620000-8                            

(Прилади звукової та 

візуальної сигналізації) 

(31625000-3- Пристрої 

охоронної та пожежної 

сигналізації) 

2282 

3210 
199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

   

31650000-7  

(Ізоляційне приладдя) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

31680000-6  

(Електричне приладдя та 

2282 199 999,00 

Сто 
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супутні товари до 

електричного обладнання) 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

31710000-6  

(Електронне обладнання) 

(31711140-6 -Електроди) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32320000-2  

(Телевізійне й аудіовізуальне 

обладнання) 

(32323000-3-Відеомонітори,  

32323300-6- Відеообладнання) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32340000-8  

(Мікрофони та гучномовці) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32350000-1  

(Частини до аудіо- та відео 

обладнання) 

(32351200-0- Екрани, 32351310-

4- Аудіо касети, 32354600-5-

Відеокасети, 

32354000-9- Плівки) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32410000-0  

(Локальні мережі) 

 ( 32413100-2-маршрутизатори)  

2282 

3210 

49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

32420000-3  

(Мережеве обладнання) 

(32421000-0-мережеві кабелі, 

концентратори, 32422000-7-

мережеві компоненти ) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32520000-4  

(Телекомунікаційні кабелі та 

обладнання) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32540000-0  

(Комутаційні щити) 

(32546100-3 цифрові 

комутатори) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

32550000-3 

(Телефонне обладнання) 

(32552000-7 -Електрична 

апаратура для дротової 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 
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телефонії чи дротової 

телеграфії: телефони, 

телетайпи, цифрові телефонні 

станції, модеми та інш.) 

дев’ять 

32580000-2 

(Інформаційне обладнання) 

2282 

3210 

49 999,00 

Сорок девять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

33140000-3 

(Медичні матеріали) 

2282 10 000,00 

Десять тисяч  

   

33190000-8 

(Медичне обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні) 

(33191000-5-обладнання 

стерилізаційне, дезінфекційне 

та санітарно-гігієничне) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

3360000-6  

(Фармацевтична продукція) 

(33610000-9-лікарські засоби) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

33760000-5  

(Туалетний папір, носові 

хустинки, рушники для рук і 

серветки) 

(33761000-2 -Туалетний папір, 

33763000-6 "Паперові 

рушники для рук 

33764000-3 Паперові серветки) 

2282 49 999,00 

Сорок  дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

34330000-9 

(Запасні частини до вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів) 

2282 49 999,00 
Сорок  дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

 

  

34350000-5  

(Шини для транспортних 

засобів великої та малої 

тоннажності) 

 (34351100-3 Автомобільні 

шини) 

2282 

40 000,00 

Сорок 

 Тисяч 

   

34980000-0                          

(Транспортні квитки) 

2282 70 000,00 

Сімдесят тисяч 

   

35110000-8 

(Протипожежне, рятувальне та 

захисне обладнання) 

(35111000-5-Протипожежне 

обладнання) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

35120000-1 

(Системи та пристрої нагляду 

2282 100 000,00 

Сто  
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та охорони) 

(35121000-8-Охоронне 

обладнання) 

тисяч 

 

37430000-1 

(Інвентар для боксу) 

2282 30 000,00 

Тридцять тися 

   

37440000-4 

(Інвентар для фітнесу) 

(37441100-2 Бігові доріжки, 

37442000-8-Інвентар для 

силових вправ: штанги, 

гантелі, силові тренажери, 

інш) 

2282 

3210 

100 000,00 

Сто  тисяч 

   

37450000-7 

(Спортивний інвентар для 

полів і кортів) 

(37452000-1-Інвентар для 

ракеткових і кортових видів 

спорту) 

2282 30 000,00 

Тридцять  

тисяч  

   

  37460000-0 

(Ігри на влучність, настільні 

ігри та інвентар) 

2282 

3210 

100 000,00 

Сто  тисяч 
   

38310000-1  

(Високоточні терези) 

(38311000-8 -Електронні ваги 

та приладдя до них) 

2282 49 999,00  

Сорок дев’ять 

тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

38340000-0  

(Прилади для вимірювання 

величин (амперметри, 

вольтметри, лічильники 

Гейлера, дозиметри,  

38342000-4-осцилоскопи,  

38342100-5осцилографи) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

38410000-2  

(Лічильні прилади) 

(38412000-6 -Термометри, 

38415000-7 -Психометри) 

2282 20 000,00 

Двадцять 

тисяч  

   

38420000-5  

(Прилади для вимірювання 

витрати, рівня та тиску рідин і 

газів) 

(38421000-2 Прилади для 

вимірювання витрати рідин і 

газів, 38421100-3 -лічильники 

води, 38423000-6-"Обладнання 

для вимірювання тиску) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

38540000-2  

(Випробувальні та 

вимірювальні пристрої і 

апарати) 

(38543000-3"Прилади 

2282 49 999,00  

Сорок дев’ять 

тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 
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виявлення газу) дев’ять 

38550000-5  

(Лічильники) 

(38554000-3- Лічильники 

електроенергії) 

2282 150 000,00  

Сто  п’ятдесят  

тисяч  

   

38650000-6 

(Фотографічне обладнання) 

(38652000-0- Кінопроектори: 

проектори, відео проектори, 

діапроектори, 38653400-1-

проекційні екрани) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39110000-6  

(Сидіння, стільці та супутні 

вироби і частини до них) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39120000-9  

(Столи, серванти, письмові 

столи та книжкові шафи) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39130000-2  

(Офісні меблі) 
 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39140000-5  

(Меблі для дому: 

кухонні меблі та обладнання, 

ліжка, матраци, комоди, 

гардеробні шафи, меблі для 

їдальні, домашній текстиль ) 
(3914312-4-матраци) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39150000-8  

(Меблі та приспосо- 

би різні: меблі для конферец- 

залів, бібліотечні меблі та 

обладнання, виставкове 

обладнання, стелажі та 

частини меблів) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39190000-0  

(Шпалери та інші настінні 

покриття) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч   

   

39200000-4  

(Меблева фурнітура) 

2282 49 999,00 
Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

39220000-0  

(Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і 

2282 

 

199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 
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приладдя для закладів громад- 

ського харчування) 

( чашки, стакани, посуд, 

контейнери для продуктів, 

термоси, тарілки, мітли, 

щітки, бутлі, футляри для 

пляшок, фляги та інш.) 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

39240000-6  

(Різальні інструменти) 

( ножі, ножиці) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

39260000-2 

(Секційні лотки та 

канцелярське приладдя) 

2282 199 999,00 
Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

39290000-1 

(Фурнітура різна) 

(39292000-5-Шкільні 

грифельні чи інші дошки для 

писання чи малювання або 

приладдя до них, 39299000-4- 

Скляні вироби, 39299300-7 -

Скляні дзеркала) 

  2282 

199 999,00 
Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

39510000-0 

(Вироби домашнього 

текстилю) 

(39511000-7-"Ковдри та пледи 

39512000-4--Постільна білизна, 

39515000-5-Штори, портьєри, 

жалюзі, кухонні штори та 

тканинні жалюзі) 

2282 

199 999,00 
Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

39520000-3  

(Готові текстильні вироби) 

(39525400-2 -Пожежні 

покривала) 

2282 100 000,00  

Сто тисяч 
 

  

39540000-9  

(Вироби різні з канату, 

мотузки, шпагату та сітки) 

2282 49 999,00 

Сорок девять  

тисяч 
дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

39710000-2 

(Електричні побутові прилади) 

(39711000-9-Електричні побуто 

ві прилади для обробки 

продуктів харчування: 

холодильники, морозильні 

камери, електроплити, 

мікрохвильові плити, інш., 

39717000-1-Вентилятори та 

2282 

3210 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 
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кондиціонери) 

39720000-5 

( Неелектричні побутові 

прилади: газові печі, частини 

кухонних печей) 

(39721000-2 Побутові прилади 

для готування та підігрівання 

їжі) 

2282 

3210 

199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

39810000-3  

(Ароматизатори та воски) 

2282 

 

49 999,00 

Сорок  

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

39830000-9  

(Продукція для чищення: 

мийні засоби, інш) 

2282 

 

199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

41110000-3 

(Питна вода) 

2282 

 

49 999,00 

Сорок  

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

42130000-9  

(Арматура трубопровідна: 

крани, вентилі, клапани та 

подібні пристрої) 

2282 199 999,00  

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

42510000-4 

(Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, 

холодильне обладнання та 

фільтрувальні пристрої) 

(42512000-8- Установки для 

кондиціювання повітря) 

2282 

3210 

199 999,00  

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

42520000-7  

(Вентиляційне обладнання) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

42630000-1 

(Металообробні верстати) 

(42636000-3-Преси) 

3210 15 000,00 

П'ятнадцять 

тисяч 

 

  

42650000-7  2282 199 999,00    
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(Ручні інструменти 

пневматичні чи моторизовані) 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

42660000-0  

(Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм та 

для зварювання, машини та 

устаткування для поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання) 

2282 49 999,00  

Сорок дев’ять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

42990000-2  

(Машини спеціального 

призначення різні) 

2282 49 999,00  

Сорок дев’ять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44110000-4 

(Конструкційні матеріали) 

(44111000-1- Будівельні 

матеріали: цегла, цемент, 

розчин, керамічні вироби, 

ізоляційні матеріали, фарба, 

шпалери, ізоляційне скло, 

кахель, інш., 44112000-8- 

Будівельні конструкції різні: 

навіси, профільний прокат, 

лінолеум, паркет, 

звукоізоляційні матеріали, 

перегородки, балки, інш., 

44114000-2- Бетон (бетонні 

суміші, бетонні: вироби, труби, 

арматура, плити) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44130000-0  

(Каналізаційні системи: 

елементи труб, заглушки, 

коліна) 

2282 49 999,00  

Сорок дев’ять 

тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44140000-3  

(Продукція, пов’язана з 

конструкційними 

матеріалами: гнучкі труби, 

кабельні короби, рами, 

піддони, стовпи) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч  

   

44160000-9 

(Магістралі, трубопроводи, 

труби, обсадні труби, тюбінги 

та супутні вироби) 

(44163000-0- Труби та 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
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арматура (труби: дренажні, 

стічні, опалювальні, 

каналізаційні, паропровідні та 

водопровідні, хомути, хомути, 

муфти, ізоляційні прокладки, 

44167000-8- Трубна арматура 

різна (фланці, хомути, муфти, 

перехідники, трійники, коліна, 

патрубки) 

дев’яносто 

дев’ять 

44170000-2  

(Плити, листи, стрічки та 

фольга, пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44190000-8  

(Конструкційні матеріали 

різні) 

2282 100 000,00 

Сто  тисяч  

 

 

  

44210000-5  

(Конструкції та їх частини) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

44220000-8  

(Столярні вироби) 

(44221100-6 вікна, 44221200-7-

двері) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

44230000-1  

(Теслярські вироби) 

2282 20 000,00 

Двадцять 

тисяч 

   

44310000-6  

(Вироби з дроту) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44320000-9  

(Кабелі та супутня продукція) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44330000-2  

(Будівельні прути, стрижні, 

дроти та профілі) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч  
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дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

44410000-7 

(Вироби для ванної кімнати та 

кухні) 

(44411000-4- Санітарна 

техніка: водопровідні крани, 

ванни, умивальники, піддони 

для душа, унітази, бачки 

кришки та сидіння до унітазів) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44420000-0  

(Будівельні товари) 

 (44421500-2 броньовані та 

армовані двері, 44423000-1- 

Вироби різні: драбини, стільці-

драбини, вантажувально-

розвантажувальне приладдя із 

дроту, вказівники та супутні 

вироби: адресні та іменні 

таблички, металеві та гумові 

пломби, пломбіратори, інш.) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

44480000-8  

(Протипожежне обладнання 

різне) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44510000-8 

(Знаряддя) 

(44511000-5- Ручні знаряддя: 

штикові та совкові лопати, 

вила, сапи, мотики, кайла, 

граблі, сокири, ручні пилки та 

полотна до них, 44512000-2- 

Ручні інструменти різні: 

долото, щипці, молотки, 

гайкові ключі, монтажні 

затискувачі, ломи, напилки чи 

рашпілі, викрутки та жала до 

них, свердла,  набори 

інструментів) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44520000-1 

(Замки, ключі та петлі 

(навісні, врізні, кодові замки, 

частини до них, петлі, ключі, 

монтажна арматура та 

фурнітура) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44530000-4- 

(Кріпильні деталі:шурупи, 

2282 70 000,00 

Сімдесят тисяч  
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саморізи, гайки, шайби, 

шплінти, заклепки, комплекти 

фланцевих з’єднань, інш) 

44610000-9  

(Цистерни, резервуари, 

контейнери та посудини 

високого тиску) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44620000-2  

(Радіатори і котли для систем 

центрального опалення та їх 

деталі) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44810000-1  

(Фарби) 

 (художні фарби, емалі та 

глазурі, олійні та водні фарби, 

набори фарб, оздоблювальні 

матеріали) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

44820000-4  

(Лаки) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

44830000-7  

(Мастики, шпаклівки, замазки 

та розчинники лаків і фарб) 

2282 100 000,00 

Сто  тисяч 

   

44920000-5  

(Вапняк, гіпс і крейда) 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч  

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

45230000-8 

(Будівництво трубопроводів, 

ліній зв’язку та 

електропередач) 

(45232151-5- Відновлення 

водопровідних магістралей) 

2282 

170 000,00 

Сто сімдесят 

тисяч  

 

  

45250000-4 

(Будівництво установок, і 

переробних об’єктів) 

(45259000-7 -Ремонт і технічне 

обслуговування установок) 

2282 199 999,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 
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45310000-3 

(Електромонтажні роботи) 

(45312100-8 Встановлення 

систем пожежної сигналізації, 

45317000-2- Інші 

електромонтажні роботи) 

2282 79 000,00 

Сімдесят 

дев’ять   

тисяч 
 

  

48210000-3                        

(Пакети мережевого 

програмного забезпечення)      

(48214000-1- Пакети 

програмного забезпечення для 

мережевих операційних систем   

48218000-9-  Пакети 

программного забезпечення 

для управління ліцензіями)                          

2282 199 999,00     

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

48220000-6 

(Пакети програмного 

забезпечення для мереж 

Інтернет та Інтранет) 

(48221000-3- Пакети программ 

ного забезпечення для роботи з 

Інтернетом, 48223000-7- Паке 

ти програмного забезпечення 

для роботи з електронною 

поштою) 

2282 199 999,00     

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

48440000-4 

(Пакети програмного 

забезпечення для фінансового 

аналізу та бухгалтерського 

обліку) 

(48442000-8-Пакети 

програмного забезпечення для 

фінансових систем) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

48620000-0 

(Операційні системи) 

(48624000-8- Пакети 

програмного забезпечення для 

операційних систем для 

персональних комп’ютерів) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

48760000-3 

(Пакети програмного 

забезпечення для захисту від 

вірусів) 

(48761000-0-Пакети 

антивірусного програмного 

забезпечення) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

48770000-6 

(Пакети службового 

програмного забезпечення 

загального призначення, для 

стиснення даних та друку) 
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(48771000-3- Пакети 

службового програмного 

забезпечення загального 

призначення) 

48920000-3 

(Пакети програмного 

забезпечення для 

автоматизації офісу) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

 

  

50110000-9 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання) 

(50112000-3- Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування автомобілів) 

2282 65 000,00 

Шістдесят 

п’ять  

тисяч 
 

  

50310000-1 

(Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки) 

(50312000-5- Технічне 

обслуговування і ремонт 

комп’ютерного обладнання, 

50312600-1- Технічне 

обслуговування і ремонт 

обладнання інформаційних 

технологій, 50313000-2 

 Технічне обслуговування і 

ремонт копіювально 

-розмножувальної техніки)  

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

50320000-4 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

персональних комп’ютерів) 

(50321000-1- Послуги з 

ремонту персональних 

комп’ютерів, 50323000-5- 

Ремонт і технічне 

обслуговування комп’ютерних 

периферійних пристроїв) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

50340000-0 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання) 

(50343000-1- Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування відео 

обладнання) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

50410000-2 

(Послуги з ремонту і 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 
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технічного обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів) 

(50411000-9 -Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

вимірювальних приладів: 

лічильників води, газу, 

електроенергії, тахометрів, 

манометрів, інш., 50413200-5 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування 

протипожежного обладнання) 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

50530000-9  

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

техніки) 

(50531200-8 Послуги з 

технічного обслуговування 

газових приладів,  50532000-3  

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричної 

техніки, апаратури та 

супутнього обладнання:касові 

апарати, бумагорізув.техніка, 

50532200-5 Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

трансформаторів) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

50610000-4  

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

захисного обладнання) 

2282 30 000,00 

Тридцять 

тисяч 

   

50710000-5 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електричного і механічного 

устаткування будівель) 

2282 70 000,00 

Сімдесят тисяч 

   

50720000-8 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

систем центрального 

опалення) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

50730000-1 

(Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

охолоджувальних установок) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

50750000-7 

(Послуги з технічного 

обслуговування ліфтів) 

2282 150 000,00 

Сто п’ятдесят 

тисяч 
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51310000-8 

(Послуги зі встановлення 

радіо-, телевізійної, аудіо- та 

відеоапаратури) 

(51314000-6-Послуги зі 

встановлення відеоапаратури) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

55900000-9 

(Послуги з роздрібної торгівлі: 

книгами) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

60160000-7 

( Перевезення пошти 

автомобільним транспортом) 

(60161000-4- Послуги з 

перевезення пакунків) 

2282 10 000,00 

Десять  тисячч 

   

60210000-3                                

(Послуги з перевезень 

громадським залізничним 

транспортом) 

2282 30 000,00 

Тридцять 

тисяч 

Допорог

ова 

закупівл

я 

  

64110000-0 

(Поштові  послуги) 

(64114000-8: 

Послуги поштових відділень) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

64210000-1 

(Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних) 

(64211000-8 -Послуги громадсь 

кого телефонного зв’язку: 

міський та міжміський) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

64220000-4 

(Телекомунікаційні послуги, 

крім послуг телефонного 

зв’язку і передачі даних) 

(64227000-3- Інтегровані 

телекомунікаційні послуги 

2282 49 999,00 

Сорок девять 

тисяч   
дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

65100000-4 

(Послуги з розподілу води та 

супутні послуги) 

(65110000-7- Розподіл води) 

2272 

 

320 000,00 

Триста 

двадцять 

тисяч 

  1 квартал, 

обробляння 

та розподіля 

ння води 

трубопрово

дами -20% 

від вартості  

договору 

про 

закупівлю 

2016 року 

65200000-5 

(Послуги з розподілу газу та 

супутні послуги) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
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дев’яносто 

дев’ять 

65300000-6 

(Розподіл електричної енергії 

та супутні послуги) 

(65310000-9 -Розподіл 

електричної енергії) 

2273 

 

 

 

1 100 000,00 

Один міліон 

сто тисяч  

 

 1 квартал, 

Передаванн

я електри 

чної енергії 

-20% від 

вартості  

договору 

про 

закупівлю 

2016 року 

66110000-4  

( Банківські послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

66510000-8 

(Страхові послуги) 

(66512100-3 -Послуги зі 

страхування від нещасних 

випадків, 66514110-0-Послуги 

зі страхування транспортних 

засобів, 66515200-5-Послуги зі 

страхування майна) 

2282 100 000,00 

Сто  тисяч 

   

66600000-6 

(Казначейські послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

71240000-2  

(Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги) 

(71241000-9- Техніко-

економічне обґрунтування, 

консультаційні послуги, 

аналіз, 71242000-6-Підготовка 

проектів та ескізів, 

оцінювання витрат, 71245000-7 

Плани, робочі креслення та 

специфікації для 

затвердження) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто   

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

71250000-5 

(Архітектурні, інженерні та 

геодезичні послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять  

тисяч 

   

71310000-4 

(Консультаційні послуги у 

галузях інженерії та 

будівництва) 

(71319000-7-Експертні 

послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять  

Тисяч 

   

71320000-7 

(Послуги з інженерного 

проектування) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять  

Тисяч 

   

71330000-0 

( Інженерні послуги) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч 

   

71610000-7 2282 100 000,00    



 28 

(Послуги з випробувань та 

аналізу складу і чистоти) 

Сто тисяч\або 

 

71630000-3 

(Послуги з технічного огляду 

та випробовувань) 

2282 199 000,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

 

   

71900000-7 

(Лабораторні послуги) 

2282 20 000,00 

Двадцять тисяч 

   

72220000-3 

Консультаційні послуги з 

питань систем та з технічних 

питань 

(72222300-0- Послуги у сфері 

інформаційних технологій) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

72260000-5 

(Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням) 

(72261000-2-Послуги з 

обслуговування програмного 

забезпечення, 72266000-7- 

Консультаційні послуги з 

питань програмного 

забезпечення) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

72300000-8 

(Послуги у сфері управління 

даними) 

 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

72310000-1 

(Послуги з обробки даних) 

(72319000-4- Послуги з 

постачання даних) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

72410000-7  

(Послуги провайдерів) 

(72411000-4- Постачаль- 

ники Інтернет-послуг, 

72415000-2- Постачальники 

послуг з веб-хостингу, 

72417000-6- Імена доменів ) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

72510000-3 

(Управлінські послуги, 

пов’язані з комп’ютерними 

технологіями) 

(72511000-0 -Послуги у сфері 

програмного забезпечення для 

керування мережами) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

75120000-3 

(Адміністративні послуги 

державних установ) 

(75121000-0 -Адміністративні 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять  

Тисяч 
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послуги у сфері освіти) 

75240000-0 

(Послуги із забезпечення 

громадської безпеки, охорони 

правопорядку та громадського 

порядку) 

(75242000-4 -Послуги з охорони 

правопорядку та громадського 

порядку) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

77210000-5 

(Лісозаготівельні послуги) 

(77211300-5-Послуги з 

видалення дерев) 

2282 40 000,00 

Сорок  тисяч 

   

77340000-5 

(Підрізання дерев і живих 

огорож) 

(77341000-2 -Послуги з 

підрізання дерев) 

2282 40 000,00 

Сорок  тисяч 

   

77320000-9  

(Послуги з утримання 

спортивних полів) 

     

79110000-8  

(Послуги з юридичного 

консультування та 

юридичного представництва) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч  

   

79140000-7  

(Послуги з юридичної 

консультації та правового 

інформування) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч  

   

79210000-9 

(Бухгалтерські та аудиторські 

послуги) 

(79212000-3- Аудиторські 

послуги) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч 

   

79340000-9 

(Рекламні та маркетингові 

послуги) 

(79341000-6 -Рекламні послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

79410000-1 

(Консультаційні послуги з 

питань підприємницької 

діяльності та управління) 

(79417000-0- Консультаційні 

послуги з питань безпеки, 

79418000-7-Консультаційні 

послуги з питань закупівель, 
79419000-4-консультативні 

послуги з питань оцінки) 

2282 100 000,00 

Сто  тисяч 

   

79710000-4 

(Охоронні послуги) 

(79713000-5- Послуги з охорони 

об’єктів та особистої охорони) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 
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дев’яносто 

дев’ять 

79820000-8 

(послуги пов’язані з друком) 

(79823000-9- Послуги з друку 

та доставки надрукованої 

продукції) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

79950000-8                        

(Послуги з організації 

виставок, ярмарок і конгресів)    

(79951000-5- Послуги з 

організації семінарів, 

79953000-9- Послуги з 

організації фестивалів            

79956000-0 -Послуги з 

організації ярмарок і виставок 

) 

2282 49 999,00 

Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

79970000-4 

 (Видавничі послуги) 

 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

80310000-0 

(Послуги у сфері освіти для 

молоді) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

80400000-8 

( Послуги у сфері освіти для 

дорослих та інші освітні 

послуги) 

2282     

80510000-2  

(Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів,  

80511000-9-Послуги з 

навчання персоналу) ) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч 

   

80570000-0  

(Послуги з професійної 

підготовки у сфері підвищення 

кваліфікації) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

85110000-3 

 (Послуги лікуваль 

них закладів та супутні 

послуги) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   

85140000-2 

(Послуги у сфері охорони 

здоров’я різні) 

(85145000-7-Послуги медичних 

лабораторій) 

2282 49 000,00 

Сорок дев’ять 

тисяч 

   



 31 

90400000-1 

( Послуги у сфері 

водовідведення) 

(90430000-0 Послуги з 

відведення стічних вод) 

2282 180 000,00 

Сто вісімдесят 

тисяч 

  1 квартал, 

видаляння 

та обробля 

ння стічних 

вод -20% 

від вартості 

договору 

про 

закупівлю 

2016 року 

90470000-2 

(Послуги з чищення 

каналізаційних колекторів) 

2282 140 000,00 

Сто сорок 

тисяч 

   

90510000-5  

(Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям) 

(90512000-9- Послуги з 

перевезення сміття, 

90513100-7- Послуги з 

утилізації побутових відходів) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять  

   

90520000-8 

(Послуги у сфері поводження з 

радіоактивними, токсичними, 

медичними та небезпечними 

відходами) 

2282 36 000,00 

Тридцять шість 

тисяч  

   

90620000-9 

(Послуги з прибирання снігу) 

2282 120 000,00 

Сто двадцять 

тисяч 

   

90710000-7 

(Екологічний менеджмент) 

(90714500-9-Послуги з 

контролю за якістю довкілля) 

2282 20 000,00 

Двадцять тисяч 

   

90910000-9 

(Послуги з прибирання) 

 (90911300-9- Послуги з миття 

вікон,  90915000-4- Послуги з 

чищення печей і димарів)  

2282 65 000,00 

Шістдесят 

п’ять тисяч 

   

90920000-2 

(Послуги із санітарно-гігієні 

чної обробки приміщень) 

(90921000-9- Послуги з 

дезінфікування та 

витравлювання, 90923000-3- 

Послуги з дератизації) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

92400000-5 

(Послуги інформаційних 

агентств) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

92510000-9 

(Послуги бібліотек і архівів) 

(92512000-3-Послуги архівів) 

2282 100 000,00 

Сто тисяч 
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92610000-0  

(Послуги з утримання 

спортивних закладів) 

2282     

98110000-7  

(Послуги підприємницьких, 

професійних та 

спеціалізованих організацій) 

(98112000-1- Послуги 

професійних організацій, 

98113000-8- Послуги 

спеціалізованих організацій) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

98310000-9- 

(Послуги з прання і сухого 

чищення)  

(98312000-3- Послуги з 

чищення текстильних 

виробів) 

2282 199 999,00 

Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

дев’яносто 

дев’ять 

   

45450000-6 

(Інші завершальні будівельні роботи) 

(45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація) 

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт фасаду 

корпусу «Г» зі сторони 

гуртожитку №1 за адресою  

м.Харків пр.Науки,14 

3132 

 

 

1 199 000,00 

Один мільйон 

сто дев’яносто 

дев’ять 

Тисяч   

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт покрівлі 

будівлі ВЗМТП та КТ за 

адресою м.Харків пр.Науки,14 

3132 
400 000,00 

Чотириста 

тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт фасаду 

гуртожитку №1 внутрішній 

двір за адресою м.Харків 

вл.Бакуліна,10 

3131 

700 000,00 

Сімсот  

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт 

приміщень  гуртожитку №1 

2 поверх за адресою м.Харків 

вул.Бакуліна,10 

3131 

800 000,00 

Вісімсот  

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт 

приміщень  гуртожитку №2 

3 поверх за адресою м.Харків 

вул.Бакуліна,12 

3131 1 100 000,00 

Один мільйон 

сто  

тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт 

приміщень  гуртожитку №5 

8 поверх за адресою м.Харків 

вул.Цілиноградська,58 

 

3131 1 450 000,00 

Один мільйон 

чотириста 

п’ятдесят  

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Капітальний ремонт 

3132 1 450 000,00 

Один мільйон 
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приміщень корпусу «І-6» за 

адресою м.Харків 

вул.Коломенська,3 

 

чотириста 

п’ятдесят  

Тисяч 

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт систем 

опалення, холодного і 

гарячого водопостачання 

корпусу «А» за адресою 

м.Харків пр.Науки,14 

2282 199 000,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять 

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт ТП-493 з 

заміною трансформаторів 

корпусу «А» за адресою 

м.Харків пр.Науки,14 

2282 199 000,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять 

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Ремонт металевопластикових 

конструкцій навчальних 

корпусів та гуртожитків 

2282 
70 000,00 

Сімдесят 

 Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт та 

вогнезахисна обробка 

горищних приміщень корпусів 

за адресою м.Харків 

пр.Науки,14 

2282 

130 000,00  

Сто тридцять 

тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт та 

вогнезахисна обробка 

горищних приміщень за 

адресою м.Харків 

вул.Бакуліна,10; 

вул. Бакуліна,12; 

вул..Бакуліна,16 

2282 

70 000,00 

Сімдесят 

 Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт коридору 

корпусу «З» 3 поверх за 

адресою м.Харків пр.Науки,14 

2282 
150 000,00  

Сто п’ятдесят  

тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття внутрішнього двору 

за адресою м.Харків 

пр.Науки,14 

2282 199 000,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять 

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт вентиляції 

санвузлів учбового корпусу 

«І-2» адресою м.Харків 

пр.Науки,14 

2282 

60 000,00 

Шістдесят 

 Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт дорожнього 

покриття внутрішнього двору 

складських приміщень за 

адресою м.Харків пр.Науки,14 

2282 

180 000,00 

Сто вісімдесят 

тисяч 
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ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт систем 

відеоспостереження у 

гуртожитках за адресою 

м.Харків вул.Цілиноградська, 

36, 58, вул.Клочківська,218, 

пр..Л.Свободи, 51-А,51-Б 

2282 199 000,00 

Сто 

дев’яносто 

дев’ять 

Тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт з 

гідравлічними іспитами 

систем опалювання 

навчальних корпусів за 

адресою м.Харків пр.Науки,14 

та гуртожитків №1,2,3 по вул. 

Бакуліна 10,12,16 

2282 85 000,00 

Вісімдесят 

п’ять тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт з 

гідравлічними іспитами 

систем опалювання 

гуртожитків №4,5,6,7,8 за 

адресою м.Харків по вул.  

Цілиноградська,36,58; 

вул.Клочківська,218; 

пр..Л.Свободи, 51-А,51-Б 

2282 35 000,00 

Тридцять 

п’ять тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014 

Поточний ремонт приміщень 

9-го поверху правої  банки 

гуртожитку №5 за адресою  м. 

Харків вул.Цілиноградська,58 

2282 65 250,00 

Шістдесят 

п’ять тисяч 

двісті 

п’ятдесят  

   

ДБН А.2.2-3:2014               

Поточний ремонт приміщень  

гуртожитку №1   3 поверх  

за адресою м.Харків 

вул.Бакуліна,10 

2282 120 000,00 

Сто двадцять 

тисяч 

   

ДБН А.2.2-3:2014               

Поточний ремонт  

електроктропостачання     0,4 кВ 

корпусу З   ХНУРЕ 

за адресою  м.Харків пр.Науки, 

буд.14 

2282 61 000,00 

Шістдесят 

одна тисяча 

   

ДБН А.2.2-3:2014               

Поточний ремонт  системи 

каналізації в приміщенні складу 

за адресою  м.Харків пр.Науки, 

буд.14  

45450000-6 (Інші завершальні 

будівельні роботи) 

45453000-7 (Капітальний 

ремонт і реставрація) 

2282 51000,00 

П’ятдесят 

одна тисяча 
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