
ДОДАТОК №24 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2015 рік 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА 

КУЗНЕЦЯ, 02071211 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги адміністративні щодо 

регулювання діяльності у сфері 

охорони здоров'я, освіти, 

культури та інші соціальні 

послуги, крім обов'язкового 

соціального страхування, код за 

ДК 016:2010 - 84.12.1 

2240 4 006,00 (чотири 

тисячі шість) грн. 00 

коп.  

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Програмне забезпечення як 

завантажні файли, , код за ДК 

016:2010 - 58.29.3 

2240 2 223,60  (дві тисячі 

двісті двадцять три) 

грн. 60 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Розміщування інформації на 

веб-порталі, код за ДК 016:2010 

– 63.12.1 

2240 1 560,00 (одна 

п’ятсот шістдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо грошового 

посередництва, інші, н. в. і. у. , 

код за ДК 016:2010 – 64.19.3  

2240 99999,00(дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять) грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги зв’язку інтернетом 

проводовими мережами, код за 

ДК 016:2010 – 61.10.4 

2240 112 296,00 (сто 

дванадцять тисяч 

двісті дев’яносто 

шість) грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо страхування від 

нещасних випадків і 

страхування здоров'я, код за ДК 

016:2010 – 65.12.1 

2240 4 599,60 (чотири 

тисячі п'ятсот 

дев'яносто дев'ять) 

грн. 60 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень, код за ДК 

016:2010 – 61.10.1 

2240 61 236 (шістдесят 

одна тисяча двісті 

тридцять шість) грн. 

44 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і 

устатковання спеціальної 

призначеності, код за ДК 

016:2010 – 33.12.2  

2240 44 340,00(сорок 

чотири тисячі 

триста сорок) грн. 

00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



М'ясо великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та 

інших тварин родини конячих, 

свіже чи охолоджене,  код за 

ДК 016:2010 – 10.11.1 

2230 75 680,00 (сімдесят 

пять тисяч шістсот 

вісімдесят) грн. 00 

коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

М'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене,   

код за ДК 016:2010 –   

10.12.1 

2230 51 500,00 (П’ятдесят 

одна тисяча пятьсот) 

грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Субпродукти харчові великої 

рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших тварин 

родини конячих, свіжі чи 

охолоджені,  код за ДК 

016:2010 – 10.11.2 

2230 7 200,00 (сім тисяч 

двісті) грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Журнали та періодичні видання 

друковані, код за ДК 016:2010 – 

58.14.1 

2210 29 581,26 (двадцять 

дев’ять тисяч 

п’ятсот вісімдесят 

одна) грн. 26 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Яйця у шкаралупі, свіжі, код за 

ДК 016:2010 – 01.47.2 

2230 76 500,00 (сімдесят 

шість тисяч п'ятсот) 

грн. 00 коп. 

 

 
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги у сфері інформаційних 

технологій і стосовно 

комп'ютерної техніки, інші, н. 

в. і. у., код за ДК 016:2010 – 

62.09.2 

2240 75 267,68 (сімдесят 

п’ять тисяч двісті 

шістдесят сім) грн. 

68 коп. 

 

  
До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Картопля, оброблена та 

законсервована., код за ДК 

016:2010 – 10.31.1 

2230 12 340,00 

(дванадцять тисяч 

триста сорок) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Чай і кава, оброблені, код за ДК 

016:2010 – 10.83.1 

2230 94 512,80 

(дев'яносто чотири 

тисячі п'ятсот 

дванадцять) грн. 80 

копі 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби хлібобулочні, зниженої 

вологості, та кондитерські, 

борошняні, тривалого 

зберігання, код за ДК 016:2010 

-10.72.1 

2230 40 388,50 (сорок 

тисяч триста 

вісімдесят вісім) 

грн. 50 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби хлібобулочні, 

кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого 

зберігання, код за ДК 016:2010 

– 10.71.1 

2230 26 004,00 (двадцять 

шість тисяч чотири) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Шоколад і цукрові 

кондитерські вироби, код за ДК 

016:2010 – 10.82.2 

2230 79 213,00 (сімдесят 

дев'ять тисяч двісті 

тринадцять) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена, код 

за ДК 016:2010 – 10.20.1 

2230 67 000,00 (шістдесят 

сім тисяч) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім картоплі, 

код за ДК 016:2010 – 10.39.1 

2230 47 122,90 (сорок сім 

тисяч сто двадцять 

дві) грн. 90 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Сульфіди, сульфати; нітрати, 

фосфати і карбонати, код за ДК 

016:2010 – 20.13.4 

2230 900,00 (дев’ятсот) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги освітянські, інші, н. в. 

і. у., за ДК 016:2010 – 85.59.1 

2240 1 400,00 (одна 

тисяча чотириста) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Води мінеральні та 

безалкогольні напої, код за ДК 

016:2010 – 11.07.1 

2230 59 261,60  (п’ятдесят 

дев’ять тисяч двісті 

шістдесят одна) грн. 

60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Молоко та вершки, рідинні, 

оброблені, код за ДК 016:2010 – 

10.51.1 

2230 32 280,00 (тридцять 

дві тисячі двісті 

вісімдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Масло вершкове та молочні 

пасти, код за ДК 016:2010 – 

10.51.3  

2230 32 640,00 (тридцять 

дві тисячі шістсот 

сорок) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Сир сичужний та 

кисломолочний сир, код за ДК 

016:2010 – 10.51.4 

2230 21 896,00 (двадцять 

одна тисяча вісімсот 

дев’яносто шість) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Продукти молочні, інші, код за 

ДК 016:2010 – 10.51.5 

2230 13 249,60  

(тринадцять тисяч 

двісті сорок дев’ять) 

грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ)  

Ремонтування та технічне 

обслуговування машин 

загальної призначеності, код за 

ДК 016:2010 – 33.12.1 

2240 29 775 (двадцять 

дев’ять сімсот 

сімдесят п’ять) грн. 

38 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо консультування 

стосовно систем і програмного 

забезпечення, код за ДК 

016:2010 – 62.02.2 

2240 119 520,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

п’ятсот двадцять) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Капітальний ремонт учбового 

корпусу №1 (сходи) ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця за адресою: 

м.Харків, пров. Інженерний, 1 

3132 91 582,80 

(дев’яносто одна 

тисяча п’ятсот 

вісімдесят дві) грн. 

80 коп. 

 

 

Додаткова 

угода №2 до 

Договору 

ЕУ№359 від 

29.09.2014р. 

Капітальний ремонт учбового 

корпусу №2 (сходи) ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця за адресою: м 

.Харків, пров. Інженерний, 3 

3132 62 744,40 (шістдесят 

дві тисячі сімсот 

сорок чотири) грн. 

40 коп. 

 

 

Додаткова 

угода №2 до 

Договору 

ЕУ№360 від 

29.09.2014р. 

Роботи будівельно-монтажні, 

інші (монтаж ліфтів і 

ескалаторів), код за ДК 

016:2010 – 43.29.1 (43.29.19-

00.10) 

2240 79 752,20 (сімдесят 

дев’ять тисяч сімсот 

п’ятдесят дві ) грн. 

20 коп.) 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Газети друковані, код за ДК 

016:2010 – 58.13.1 

2210 22 942,03 (двадцять 

дві тисячі дев’ятсот 

сорок дві) грн. 03 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги поштові та кур'єрські, 

інші, код за ДК 016:2010 – 

53.20.1 

2240 305,25 (триста п’ять)  

грн., 25 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби пластмасові інші, н. в. і. 

у., код за ДК 016:2010 – 22.29.2 

2210 10 011, (десять 

тисяч одинадцять) 

грн., 91 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби ножові та столові 

прибори, код за ДК 016:2010 – 

25.71.1 

2210 1 626 (одна тисяча 

шістсот двадцять 

шість) грн., 32 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Одяг, дитячий, спортивні 

костюми та інший одяг, 

аксесуари та деталі одягу, 

трикотажні, код за ДК 016:2010 

– 14.19.1 

2210 1 740 (одна тисяча 

сімсот сорок) грн., 

93 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Овочі бобові сушені, код за ДК 

016:2010 – 01.11.7 

2230 2 250,00 (дві тисячі 

двісті п’ятдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Оцет; соуси; суміші приправ; 

борошно та крупка гірчичні; 

гірчиця готова, код за ДК 

016:2010 – 10.84.1 

2230 22 373,00 (двадцять 

дві тисячі триста 

сімдесят три) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Консерви та готові страви з 

м'яса, м'ясних субпродуктів чи 

крові, код за ДК 016:2010 – 

10.13.1 

2230 62 069,00 (шістдесят 

дві тисячі шістдесят 

дев’ять) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Папір побутовий і туалетний та 

паперова продукція, код за ДК 

016:2010 – 17.22.1 

2210 1 998,00 (одна 

тисяча дев’ятсот 

дев’яносто вісім) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Тара пластмасова, код за ДК 

016:2010 – 22.22.1 

2210 12 960 (дванадцять 

тисяч дев’ятсот 

шістдесят) грн., 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби для ванн і кухні, 

металеві, код за ДК 016:2010 – 

25.99.1 

2210 3 962 (три тисячі 

дев'ятсот шістдесят 

дві) грн., 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби з вулканізованої ґуми, 

н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з 

твердої ґуми, код за ДК 

016:2010 – 22.19.7 

2210 8 705 (вісім тисяч 

сімсот п’ять) грн., 

87 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги інженерні, код за ДК 

016:2010 – 

71.12.1  

 

2240 37 736(тридцять сім 

тисяч сімсот 

тридцять шість) 

грн.,86коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальне будівництво 

прибудови до головного та 

першого учбових корпусів – 

загально-будівельні роботи, 

благоустрій, ВК за адресою: м 

.Харків, ріг вул. Серповой та 

пров. Інженерного  

3122 1 600 000,00 (один 

мільйон шістсот 

тисяч) грн. 00 коп. 

 

 

Додаткова 

угода №4 від 

09.02.2015р. до 

Договору 

ЕУ№148 від 

17.03.2014р. 

Крупи, крупка, гранули та інші 

продукти з зерна зернових 

культур, код за ДК 016:2010 – 

10.61.3 

2230 19 045,00 

(дев'ятнадцять тисяч 

сорок п'ять) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби канцелярські, паперові, 

код за ДК 016:2010 – 17.23.1 

2210 31 841 (тридцять 

одна тисяча вісімсот 

сорок одна) грн. 07 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних засобів, код 

за ДК 016:2010 – 45.20.1 

2240 14 113,00 

(чотирнадцять тисяч 

сто тринадцять) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги загальнодержавного 

характеру, код за ДК 016:2010 – 

84.11.1 

2240 722,42 (сімсот 

двадцять дві) грн., 

42 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Ґума невулканізована та вироби 

з неї; ґума вулканізована, крім 

твердої ґуми, ґуми у формі 

ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів, 

код за ДК 016:2010 – 22.19.2 

2210 679,99 (шістсот 

сімдесят дев’ять) 

грн. 99 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи 

без нього, або до верстатів, код 

за ДК 016:2010 – 25.73.4 

2210 360 (триста 

шістдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Вироби з дроту, ланцюги та 

пружини, код за ДК 016:2010 – 

25.93.1 

2210 313,20 (триста 

тринадцять) грн. 20 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні, код за ДК 

016:2010 – 25.94.1 

2210 517,20 (п’ятсот 

сімнадцять) грн. 20 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Інструменти ручні, інші, код за 

ДК 016:2010 – 25.73.3 

2210 2 967,00 (дві тисячі 

дев’ятсот шістдесят 

сім) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Устатковання для паяння 

м'якими та твердими припоями 

чи зварювання, машини й 

апарати для поверхневого 

термообробляння та гарячого 

напилення, електричні, код за 

ДК 016:2010 – 27.90.3 

2210 110,40 (сто десять) 

грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги у сфері середньої 

професійно-технічної освіти, 

код за ДК 016:2010 – 85.32.1 

2240 300,00 (триста) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

апаратура електрична для 

комутації чи захисту 

електричних кіл, на напругу не 

більше ніж 1000 В, код за ДК 

016:2010 –27.12.2 

2210 30 386,40 (тридцять 

тисяч триста 

вісімдесят шість) 

грн. 40 коп. 

 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

пристрої електромонтажні, код 

за ДК 016:2010 –27.33.1 

 

2210 17745,60  

(сімнадцять тисяч 

сімсот сорок п’ять) 

грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи 

без нього, або до верстатів, код 

за ДК 016:2010 –25.73.4 

2210 408,00 (чотириста 

вісім) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Пластини, листи, плівка, фольга 

і стрічки пластмасові, 

неармовані чи не з'єднані з 

іншими матеріалами, код за ДК 

016:2010 –22.21.3  

 

2210 151,20 (сто 

п’ятдесят одна)  грн. 

20 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Елементи баластні до 

розрядних ламп або трубок; 

перетворювачі статичні; 

дроселі та котушки 

індуктивності, інші, код за ДК 

016:2010 –27.11.5  

2210 7704,00(сім тисяч 

сімсот чотири) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи 

дугові, код за ДК 016:2010 –

27.40.1 

2210 45852,6 (сорок п’ять 

тисяч вісімсот 

п’ятдесят шість) 

грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого 

електричного устатковання, код 

за ДК 016:2010 – 33.14.1 

2240 12 710,80 

(дванадцять тисяч 

сімсот десять) грн. 

80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги інформаційних 

агентств, код за ДК 016:2010 – 

61.91.1 

2240 1560,00 (одна тисяча 

п’ятсот шістдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Супи, яйця, дріжджі та інші 

харчові продукти; екстракти та 

соки з м'яса, риби й водяних 

безхребетних, код за ДК 

016:2010 – 10.89.1 

2230 2 280,00 (дві тисячі 

двісті вісімдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Гриби та трюфелі, код за ДК 

016:2010 – 01.13.8 

2230 16 000,00 

(шістнадцять тисяч) 

грн. 00 коп.  

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Плоди цитрусових культур, код 

за ДК 016:2010 – 01.23.1 

2230 11250,00 

(одинадцять тисяч 

двісті п’ятдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Овочі коренеплідні, цибулинні 

та бульбоплідні, код за ДК 

016:2010 – 01.13.4 

2230 19 575,00 

(дев’ятнадцять 

тисяч п’ятсот 

сімдесят п’ять) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Овочі листкові, код за ДК 

016:2010 – 01.13.1 

2230 17 200,00 

(сімнадцять тисяч 

двісті) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); 

меляса, код за ДК 016:2010 – 

10.81.1 

 

2230 36 681,00  (тридцять 

шість тисяч шістсот 

вісімдесят одна) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Коренеплоди та бульби їстівні з 

високим умістом крохмалю та 

інуліну, код за ДК 016:2010 – 

01.13.5 

2230 22 000,00 (двадцять 

дві тисячі) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані, код за ДК 

016:2010 – 10.39.2 

2230 47 950,00 (сорок сім 

тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Насіння інших олійних 

культур, код за ДК 016:2010 – 

01.11.9 

2230 8 400,00 (вісім тисяч 

чотириста) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші, код за ДК 

016:2010 – 10.61.2 

2230 55 000,00 (п’ятдесят 

п’ять тисяч) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Олії рафіновані, код за ДК 

016:2010 – 10.41.5 

2230 30 000,00 (тридцять 

тисяч) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Яблука, код за ДК 016:2010 – 

01.24.1 

2230 8 500,00 (вісім тисяч 

п’ятсот) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги посередників щодо 

продажу рекламного місця, код 

за ДК 016:2010 – 73.12.1 

2240 72 720,00 (сімдесят 

дві тисячі сімсот 

двадцять) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Друкування газет, код за ДК 

016:2010 – 18.11.1 

2240 97 980,00 

(дев’яносто сім 

тисяч дев’ятсот 

вісімдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо видання ліцензії 

на право користування 

комп'ютерними іграми, код за 

ДК 016:2010 – 58.21.4 

2240 22 064,40 (двадцять 

дві тисячі шістдесят 

чотири) грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо очищування, 

інші, код за ДК 016:2010 – 

81.29.1 

2240 93 401,06 

(дев’яносто три 

тисячі чотириста 

одна) грн. 06 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо обробляння 

даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування та 

інші послуги щодо 

забезпечення інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою, код за ДК 

016:2010 – 63.11.1 

2240 7 200,00 (сім тисяч 

двісті) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них, 

код за ДК 016:2010 – 26.20.1 

2210 1 206,00 (одна 

тисяча двісті шість) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні, код за ДК 016:2010 – 

19.20.2 

2210 44 180 (сорок 

чотири тисячі сто 

вісімдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Газ нафтовий та інші 

газоподібні вуглеводні, крім 

природного газу, код за ДК 

016:2010 – 19.20.3 

2210 46 951,00 (сорок 

шість тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят 

одна) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Фарби та лаки на основі 

полімерів, код за ДК 016:2010 – 

20.30.1 

2210 18 889,00 

(вісімнадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят 

дев’ять) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Фотопластинки й фотоплівки, 

плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні 

незмішані речовини, код за ДК 

016:2010 – 20.59.1 

2210  3 657,00 (три тисячі 

шістсот п’ятдесят 

сім) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Клеї, код за ДК 016:2010 – 

20.52.1 

2210 8 226 (вісім тисяч 

двісті двадцять 

шість) грн. 96 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо організовування 

конференцій і спеціалізованих 

виставок, код за ДК 016:2010 – 

82.30.1 

2240 11 424,00 

(одинадцять тисяч 

чотириста двадцять 

чотири) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги поштові у межах 

зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг, код за 

ДК 016:2010 – 53.10.1 

2240 5 000,00 (п’ять 

тисяч) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Мило, засоби мийні та засоби 

для чищення, код за ДК 

016:2010 – 20.41.3 

2210 28 146,33 (двадцять 

вісім тисяч сто 

сорок шість) грн. 33 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Довідники та списки адресатів, 

друковані чи на фізичних 

носіях, код за ДК 016:2010 – 

58.12.1 

2210 14 400,00 

(чотирнадцять тисяч 

чотириста) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Маргарин і подібні харчові 

жири, код за ДК 016:2010 – 

10.42.1 

2230 34 200,00 (тридцять 

чотири тисячі двісті) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші, код 

за ДК 016:2010 – 58.19.1 

2240 15 477,84 

(п’ятнадцять тисяч 

чотириста сімдесят 

сім) грн. 84 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Цемент, код за ДК 016:2010 – 

23.51.1 

2210 4 622,5 (чотири 

тисячі шістсот 

двадцять дві) грн. 50 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Крейда та некальцинований 

доломіт, код за ДК 016:2010 – 

08.11.3 

2210 2 544,80 (дві тисячи 

п’ятсот сорок 

чотири) грн. 80 коп. 

  

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо надання 

професійної та технічної 

допомоги та консультаційні, н. 

в. і. у., код за ДК 016:2010 – 

74.90.1 

2240 144,00 (сто сорок 

чотири) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Пластини, листи, плівка, фольга 

та стрічки з пластмас, інші, код 

за ДК 016:2010 – 22.21.4 

2210 5 750,00 (п’ять тисяч 

сімсот п’ятдесят) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вальниці/підшипники кулькові 

чи роликові, код за ДК 016:2010 

– 28.15.1 

2210 3 738,00 (три тисячи 

сімсот тридцять 

вісім три) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Лампи та трубки 

термоелектронні, з холодним 

катодом, або фотокатодні, 

зокрема електронно-променеві 

трубки, код за ДК 016:2010 – 

26.11.1 

2210 180,00 (сто 

вісімдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої, код 

за ДК 016:2010 – 26.20.2 

2210 115 650 (сто 

п’ятнадцять тисяч 

шістсот п’ятдесят) 

грн., 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші, 

код за ДК 016:2010 – 26.20.3 

2210 24 339,60 (двадцять 

чотири тисячі 

триста тридцять 

дев’ять) грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Частини та приладдя до 

обчислювальних машин, код за 

ДК 016:2010 – 26.20.4 

2210 36 764,40 (тридцять 

шість тисяч сімсот 

шістдесят чотири) 

грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Соки фруктові та овочеві, код 

за ДК 016:2010 – 10.32.1 

2230 25 248,20 (двадцять 

п’ять тисяч двісті 

сорок вісім) грн..20 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби паперові та картонні, 

інші, код за ДК 016:2010 – 

17.29.1 

2210 30 840,00 (тридцять 

тисяч вісімсот 

сорок) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Убори наголовні захисні; ручки 

для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, 

опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні 

подушечки, код за ДК 016:2010 

– 32.99.1 

2210 7 572,03 (сім тисяч 

п’ятсот сімдесят дві) 

грн. 03 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби з недорогоцінних 

металів, інші, код за ДК 

016:2010 – 25.99.2 

2210 32 945,24 (тридцять 

дві тисячи дев’ятсот 

сорок пять) грн. 24 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги професійні, наукові та 

технічні, інші, н. в. і. у, код за 

ДК 016:2010 – 74.90.2 

2240 1 500,00 (одна 

тисяча п’ятсот) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Прянощі, оброблені, код за ДК 

016:2010 – 10.84.2 

2230 1 460,00 (одна 

тисяча чотириста 

шістдесят) грн. 00 

коп. 

  

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Мітли та щітки, код за ДК 

016:2010 – 32.91.1 

2210 4 025,76 (чотири 

тисячі двадцять 

п’ять) грн. 76 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Інструменти ручні для 

використання в сільському 

господарстві, садівництві чи 

лісовому господарстві, код за 

ДК 016:2010 – 25.73.1 

2210 3 763,80 (три тисячі 

сімсот шістдесят 

три) грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вапно негашене, гашене та 

гідравлічне, код за ДК 016:2010 

– 23.52.1 

2210 1 890,00 (одна 

тисіча вісімсот 

дев’яносто) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Газети друковані, код за ДК 

016:2010 – 58.13.1 

2210 2 371,90 ( дві тисячі 

триста сімдесят одна 

) грн. 90 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Тканини ворсові, махрові 

тканини на рушники та інше 

спеціальне полотно, код за ДК 

016:2010 – 13.20.4 

2210 15 184,00 

(п’ятнадцять тисяч 

сто вісімдесят 

чотири) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Машини конторські/офісні, 

інші, та частини до них, код за 

ДК 016:2010 – 28.23.2 

2210 104 041 (сто чотири 

тисячі сорок одна) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо страхування 

майна від пожежі та інших 

небезпек, код за ДК 016:2010 – 

65.12.4  

 

2240 290,84 (двісті 

девяносто) грн. 84 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо керування 

комп'ютерними засобами, код 

за ДК 016:2010 –  62.03.1 

2240 114 561,24 (сто 

чотирнадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят 

одна) грн. 24 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

 Послуги щодо оренди, код за 

ДК 016:2010 – 68.20.1 

2240 67 000,00 (шістдесят 

сім тисяч) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби текстильні готові для 

домашнього господарства, код 

за ДК 016:2010 – 13.92.1 

 

2210 284,40 (двісті 

вісімдесят чотири) 

грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Лампи та світильники, інші, 

код за ДК 016:2010 – 27.40.3 

2210 2 940,00 (дві тисячі 

дев'ятсот сорок) грн. 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт учбового 

корпусу №1 (електромонтажні 

роботи на фасаді) ХНЕУ ім. 

Семена Кузнеця за адресою: м. 

Харків, пров. Інженерний, 1  

2240 

 

4 227,60 (чотири 

тисячі двісті 

двадцять сім) грн. 

60 коп. 

 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги загальнодержавного 

характеру (статистичні 

послуги),  код за ДК 016:2010 – 

84.11.1 

 

2240 361,21 (триста 

шістдесят одна) грн. 

21 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Продаж рекламного місця в 

журналах і періодичних 

виданнях, код за ДК 016:2010 – 

58.14.3  

 

2240 2 000,00 (дві тисячі) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Монтаж водопровідних, 

каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та 

кондиціювання повітря, код за 

ДК 016:2010 – 43.22.1  

 

2240 50 724 (п’ятдесят 

тисяч сімсот 

двадцять чотири) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Послуги інформаційних 

агентств, код за ДК 016:2010 – 

63.91.1   

2240 22 560,00 (двадцять 

дві тисячі п’ятсот 

шістдесят) грн.. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт систем 

опалення гуртожитку №5 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, провул. Інженерний, 

4 

 

2240 6 412,80 (шість 

тисяч чотириста 

дванадцять) грн. 80 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення 2-го учбового 

корпусу ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, провул.Інженерний, 3 

 

2240 4 683,60 (чотири 

тисячі шістсот 

вісімдесят три) грн.. 

60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення у гуртожитку №1 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, просп..50-річчя 

ВЛКСМ, 52 

 

2240 12 457,20 

(дванадцять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

сім) грн. 20 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення прибудови 7-ми 

поверхового корпусу ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, провул. 

Інженерний ріг вул..Серпової 

 

2240 10 377,60 (десять 

тисяч триста 

сімдесят сім) грн.60 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення гуртожитку №6 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, вул..Клочківська, 

216а 

 

2240 7 954,80 (сім тисяч 

дев’ятсот п’ятдесят 

чотири) грн..80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення гуртожитку №7 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, вул..Ак.Філіпова,42 

 

2240 8 820,00 (вісім тисяч 

вісімсот двадцять) 

грн.00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальний ремонт учбового 

корпусу №1 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця (1-й поверх) за 

адресою: м.Харків, 

пров.Інженерний,1 

 

3132 1 065 838,80 (один 

мільйон шістдесят 

п’ять тисяч вісімсот 

тридцять вісім) грн. 

80 коп. 

 

 

До 1000 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення головного корпусу 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

2240 18 568,80 

(вісімнадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят 

вісім) грн.. 80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



м.Харків, просп..Леніна, 9-А 

 

Сіль харчова, код за ДК 

016:2010 – 10.84.3 

2230 630,00 (шістсот 

тридцять) грн..00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт кабельної 

лінії 0,4 кВ учбовий корпус №2 

ХНЕУ ім..С.Кузнеця за 

адресою: м.Харків, пров. 

Інженерний, 3 

 

2240 11 772,16 

(одинадцять тисяч 

сімсот сімдесят дві) 

грн. 16 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Дріт холодноволочильний, код 

за ДК 016:2010 – 24.34.1 

2210 3 612,00 (три тисячі 

шістсот дванадцять) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Ремонтування та технічне 

обслуговування електронного й 

оптичного устатковання, код за 

ДК 016:2010 – 33.13.1 

 

2240 54 558,92 (п’ятдесят 

чотири тисячі 

п’ятсот п’ятдесят 

вісім) грн. 92 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення ФОК ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. Мирна, 

13 

 

2240 5 046,00 (п’ять тисяч 

сорок шість) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення Гурт №2 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. 

Л.Пастера,177 

 

2240 6 390,00 (шість 

тисяч триста 

дев’яносто) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення Гурт №3 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. 

Целіноградська,40 

 

2240 4 525,20 (чотири 

тисячі п’ятсот 

двадцять п’ять) грн. 

20 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення Гурт №4 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. 

Целіноградська,30 

 

2240 4 321,20 (чотири 

тисячі триста 

двадцять одна) грн. 

20 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення УБК ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, пров. 

Інженерний, 1а 

 

2240 6 877,20 (шість 

тисяч вісімсот 

сімдесят сім) грн. 20 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

опалення 1-го Корп ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

2240 3 650,40 (три тисячі 

шістсот п’ятдесят) 

грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



адресою: м.Харків, пров. 

Інженерний, 1 

 

Поточний ремонт системи 

опалення Л-Корп ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, пров. 

Інженерний, 1/3 

 

2240 3 146,40 (три тисячі 

сто сорок шість) 

грн. 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Прилади електричні побутові, 

інші, н. в. і. у., код за ДК 

016:2010 – 27.51.2 

 

2210 350,00 (триста 

п’ятдесят) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Макарони, локшина, кускус і 

подібні борошняні вироби, код 

за ДК 016:2010 – 10.73.1 

 

2230 5 706,00 (п’ять тисяч 

сімсот шість) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

водопостачання 1-го Корп 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, пров. Інженерний, 1 

 

2240 12 450,00 

(дванадцять тисяч 

чотириста 

п’ятдесят) грн. 40 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

водопостачання 2-го Корп 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, пров. Інженерний, 3 

 

2240 11 451,60 

(одинадцять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

одна) грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби конструкційні металеві 

та їхні частини, код за ДК 

016:2010 – 25.11.2 

 

2210 37 085,32 (тридцять 

сім тисяч вісімдесят 

п’ять) грн. 32 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо встановлювання 

комп'ютерів та периферійного 

устатковання, код за ДК 

016:2010 – 62.09.1 

 

2240 44 784,00 (сорок 

чотири тисячі сімсот 

вісімдесят чотири) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Фарби та лаки, інші, та 

пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські 

чорнила, код за ДК 016:2010 – 

20.30.2 

 

2210 119 700,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч 

сімсот) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші, код за ДК 

016:2010 – 27.32.1 

2210 18640,92 

(вісімнадцять тисяч 

шістсот сорок) грн. 

92 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Акумулятори електричні та 

частини до них, код за ДК 

016:2010 – 27.20.2 

2210 13 299,60 

(тринадцять тисяч 

двісті дев’яносто 

дев’ять) грн. 60 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Пульти, панелі та інші основи, 

код за ДК 016:2010 – 27.12.3 

2210 23 691 (двадцять три 

тисячі шістсот 

дев’яносто одна) 

грн., 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Помпи повітряні чи вакуумні; 

компресори повітряні чи інші 

газові (компресори для 

холодильного устаткування),  

 код за ДК 016:2010 – 28.13.2 

 

2210 6 072,00 (шість 

тисяч сімдесят дві) 

грн..00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги пожежних служб, код 

за ДК 016:2010 – 84.25.1 

 

2240 8 993,50 (вісім тисяч 

дев'ятсот дев'яносто 

три) грн. 50 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Замки та завіси, код за ДК 

016:2010 – 25.72.1 

 

2210 14527 (чотирнадцять 

тисяч п’ятсот 

двадцять сім) грн. 

44 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, не 

пластикові, код за ДК 016:2010 

– 22.23.1 

 

2210 990,00 (дев’ятсот 

дев’яносто) грн. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Килими та килимові покриви, 

код за ДК 016:2010 – 13.91.1 

2210 33 600,00 (тридцять 

три тисячі шістсот) 

грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

 

Рекультування та очищування 

(очищування будівель), код за 

ДК 016:2010 – 39.00.1 

2240 15164,00 

(п'ятнадцять тисяч 

сто шістдесят 

чотири) грн.. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Ремонтування та технічне 

обслуговування металевих 

виробів, код за ДК 016:2010 – 

33.11.1 

2240 46 440 (сорок шість 

тисяч чотириста 

сорок) грн., 00коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Труби, трубки, шланги та 

фітинги до них пластмасові, 

код за ДК 016:2010 – 22.21.2 

2210 441,60 (чотириста 

сорок одна) грн. 

60коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Ремонтування іншого 

устатковання, код за ДК 

016:2010 – 33.19.1 

2240 27 720,00 (двадцять 

сім тисяч сімсот 

двадцять) грн.00коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Частини друкарських і 

палітурних машин та 

устаткованн, код за ДК 

016:2010 – 28.99.3 

2210 97 074,40 

(дев’яносто сім 

тисяч сімдесят 

чотири) грн. 40коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги рекламних агентств,  

код за ДК 016:2010 – 73.11.1 

 

2240 90 000,00 

(дев’яносто тисяч) 

грн.. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальний ремонт учбового 

корпусу №1 ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця: монтаж системи 

кондиціювання повітря 

приміщень 2 та 3 поверхів за 

3132 45 198,00 (сорок 

п’ять тисяч сто 

дев’яносто вісім) 

грн.. 00 коп. 

 

 

До 1 000 000,00 

грн. (без ПДВ) 



адресою: м. Харків, пров. 

Інженерний,1. 

Поточний ремонт гуртожитку 

№2 ХНЕУ ім.. С.Кузнеця 

(заміна розподільчої шафи) за 

адресою: м. Харків, вул.. 

Л.Пастера, 177 

2240 20 899,20 (двадцять 

тисяч вісімсот 

дев’яносто де’вять) 

грн.., 20 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо страхування 

автотранспорту,  код за ДК 

016:2010 – 65.12.2 

2240 1468,8 (одна тисяча 

чотириста шістдесят 

вісім) грн.. 80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

маловантажних 

автотранспортних засобів, код 

за ДК 016:2010 – 45.20.1 

2240 7 235,00  (сім тисяч 

двісті тридцять 

пять) грн. 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Технічне обслуговування та 

ремонтування інших 

автотранспортних засобів , код 

за ДК 016:2010 – 45.20.2 

2240 265,00 (двісті 

шістдесят пять) грн., 

00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальний ремонт частини 

приміщень 9-го поверху 

гуртожитку №1 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, просп..50-

річчя ВЛКСМ, 52 

3132 1 148 553 (один 

мільйон сто сорок 

вісім тисяч п’ятсот 

п’ятдесят три)грн. 

,60 

 

 

До 1 000 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Схеми електронні інтегровані, 

код за ДК 016:2010 – 26.11.3 

2210 35 316 (тридцять 

п’ять тисяч триста 

шістнадцять) грн.,00 

 

 

До 1 000 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

водовідведення Гурт №3 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. 

Целіноградська,40 

 

2240 22 430 (двадцять дві 

тисячи чотириста 

тридцять) грн.,40 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт системи 

водовідведення Гурт №4 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул. 

Целіноградська,30 

2240 20 938 (двадцять 

тисяч дев’ятсот 

тридцять вісім) грн., 

80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Культури овочеві плодоносні, 

інші, код за ДК 016:2010 – 

01.13.3 

2230 15 360 (п’ятнадцять 

тисяч триста 

шістдесят) грн.,00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Машини й устатковання 

друкарські та палітурні,  код за 

ДК 016:2010 – 28.99.1 

 

2210 41470,00 (сорок 

одна тисяча 

чотириста сімдесят) 

грн.., 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт УБК 

(сантехнічні роботи) ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, пров. 

2240 39316,32 (тридцять 

девять тисяч триста 

шістнадцять) грн.. 

32 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 



Інженерний, 1 

Поточний ремонт покрівлі 

навчального корпусу №3  

ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, вул..Полтавський 

шлях 1 

2240 44 744,40 (сорок 

чотири тисячі сімсот 

сорок чотири) грн.. 

40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт  (сантехнічні 

роботи) гуртожитку №6 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, 

вул..Клочківська, 216а 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця  

2240 37 118 (тридцять сім 

тисяч сто 

вісімнадцть) грн, 40 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальний ремонт 

гуртожитку №7 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, 

вул..Ак.Філіпова,42 

 

3132 690 359 (шістсот 

дев’яносто тисяч 

триста п’ятдесят) 

грн, 00 коп. 

 

 

До 1000 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Послуги щодо технічного 

випробовування й  

аналізування, код за ДК 

016:2010 – 71.20.1 
 
 

2240 10083,96 (десять 

тисяч вісімдесят 

три) грн.. 96 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт  вводу 

опалення та горячого 

водопостачання ФОКу ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, вул..Мирна, 

13 

2240 65793,60 (шістдесят 

п’ять сімсот 

дев’яносто три) 

uhbdys 60 rjg/  

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Пряжа та нитки текстильні з 

хімічних монониток чи 

штапельних волокон, код за ДК 

016:2010 – 13.10.8 

 

 

2210 350,00 (триста 

п’ятдесят) грн.. 00 

коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Двигуни потужністю не більше 

ніж 37,5 Вт; двигуни 

постійного струму, інші; 

генератори постійного струму  

, код за ДК 016:2010 – 27.11.1 

2210 16560,00 

(шістнадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят) 

грн.., 00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Поточний ремонт  душових у 

гуртожитку №7 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, 

вул..Академіка Філіпова, 42 

2240 94 624,80 

(дев’яносто чотири 

тисячі шістсот 

двадцять чотири) 

тисячі 80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Капітальний ремонт з монтажу 

відеоспостереження та 

встановлення прохідної 

системи вставки-лабораторії  

3132 1 094 219,00 (один 

мільйон дев’яносто 

чотири тисячі двісті 

дев’ятнадцять) грн.. 

 

 

До 1000 000,00 

грн. (без ПДВ) 



ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

розташованого за адресою: 

м.Харків, пров.Інженерний, 1/3 

 

00 коп. 

Поточний ремонт  (сантехнічні 

роботи) гуртожитку №5 ХНЕУ 

ім.С.Кузнеця розташованого за 

адресою: м.Харків, пров. 

Інженерний, 4 

ХНЕУ ім.С.Кузнеця  

2240 56 446 (п’ятдесят 

шість тисяч 

чотириста сорок 

шість) грн, 80 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ) 

Частини друкарських і 

палітурних машин та 

устаткування, код за ДК 

016:2010 – 28.99.4 

2210 97 074 (дев’яносто 

сім тисяч сімдесят 

чотири) грн., 40 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ 

Послуги підприємств щодо 

перевезення небезпечних 

відходів, код за ДК 016:2010 – 

38.12.3 

2240 11 194 (одинадцять 

тисяч сто дев’яносто 

чотири) грн. ,00 коп. 

 

 

До 100 000,00 

грн. (без ПДВ 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  05.06.2015р. № 105. 

Голова комітету з 

конкурсних торгів 

________________  

(підпис) 

В. І. Отенко                  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з 

конкурсних торгів 

________________  

(підпис) 

І.В.Чала    

(ініціали та прізвище) 

 


