
планування
в сфері державних закупівель



Наказом ректора  від 16 грудня  2015 року  № 0601-1/499 «Про організацію роботи комітету з 

конкурсних торгів» створено комітет з конкурсних торгів університету імені В.Н. Каразіна у складі:

- Тирнов О.Ф. - завідувач кафедри космічної радіофізики факультету радіофізики, біомедичної 
електроніки та комп’ютерних систем – голова комітету з конкурсних торгів;
- Удод А.М. - проректор з економічних питань та господарчої діяльності – член комітету з конкурсних 
торгів;
- Пахаренко В.С. - головний інженер – член комітету з конкурсних торгів;
-Дмитрієнко В.Ю. - проректор з питань безпеки та охорони – член комітету з конкурсних торгів;
- Єськов В.В. – начальник постачання;
- Бордун Г.О. - начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – член комітету з конкурсних      
торгів;
- Бараннік Н.І. - заступник начальника юридичного відділу – член комітету з конкурсних торгів;
- Сухов В.М. - начальник науково-дослідної частини – член комітету з конкурсних торгів;
- Челомбітько Т.І. - заступник головного бухгалтера – член комітету з конкурсних торгів;
- Шило О.Л. - директор центру комп’ютерних технологій – член комітету з конкурсних торгів;
- Тітенко Г.В. - декан екологічного факультету – член комітету з конкурсних торгів;
- Щолоков С.О. - інженер 1 категорії відділу постачання – член комітету з конкурсних торгів.

Розпорядженням голови комітету № 0802/1  від 17.12.2015 року    «Про розподіл функцій членів 
комітету з конкурсних торгів» призначені заступники голови:
- Удод А.М. - проректор з економічних питань та господарчої діяльності 
- Пахаренко В.С. - головний інженер 

та секретар комітету конкурсних торгів:
- Щолоков С.О. - інженер 1 категорії відділу постачання



Законодавство України, що регламентує 

правову діяльність в сфері державних закупівель з питань планування:

•Закон  України   «Про здійснення державних закупівель»  від 10.04.2014  року № 1197-VII із 

змінами

•Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 921 «Про затвердження 

Порядку визначення предмета закупівлі» із змінами (остання 28.12.2015 року)

•Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1106 від 15.09.2014 року «Про 

затвердження форм документів у сфері державних закупівель»



Закон України «Про здійснення державних закупівель»

Стаття 1 п. 21 Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому 

Уповноваженим органом

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього 

безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі -

веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного 

плану або змін до нього.

Стаття 11. П.4. Комітет з конкурсних торгів:

 планує проведення процедур закупівель;

 складає та затверджує річний план державних закупівель;

 здійснює вибір процедури закупівлі;

 проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;

 забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

 забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних     

закупівель, визначених цим Законом;

 здійснює інші дії, передбачені цим Законом.



Стаття 1 п. 27 товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у

тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому,

рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням товарів,

якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів;

Стаття 1 п. 20 послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт),

зокрема, транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження,

науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове

обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні

послуги, поточний ремонт;

Стаття 1 п. 23 роботи - проектування, будівництво нових, розширення,

реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд

виробничого і невиробничого призначення, роботи з нормування в будівництві,

геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та

супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні

дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються

до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості

самих робіт;



Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 921 «Про 

затвердження Порядку визначення предмета закупівлі»
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок встановлює спосіб визначення замовником предмета закупівлі відповідно до положень Закону України "Про 

здійснення державних закупівель".

II. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг
2.1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону 

України "Про здійснення державних закупівель" та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, за 

показником п'ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої - п'ятої цифр основного 

словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", а також конкретної назви товару чи 

послуги.   ПРИКЛАД  : «Папір і картон оброблені за кодом ДК 016:2010 – 17.12.7-(Дрібне канцелярське 

приладдя – за кодом ДК 021:2015 – 30197000-6)»
2.2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, 

будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм 

ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 

"Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт".

2.5. У разі, якщо при здійсненні замовником закупівлі товарів передбачається також закупівля послуги (послуг), пов'язаної 

з поставкою товару (зокрема послуги з транспортування, установки, монтажу, наладки, інсталяції програмного забезпечення, 

навчання персоналу тощо), предметом закупівлі в такому разі є товари за умови, що вартість такої послуги (таких послуг) не 

перевищує вартості самих товарів.

2.12. При визначенні предмета закупівлі слід ураховувати, що відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України 

"Про здійснення державних закупівель" закупівлею послуг вважається будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), зокрема 

транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне 

та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

III. Визначення предмета закупівлі робіт
Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 23 частини першої статті 1 Закону України "Про 

здійснення державних закупівель" за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості 

будівництва", а також ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт",

із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої - п'ятої цифр основного словника національного 

класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник".



Наказ Міністерства економіки України від 15.09.2014 року № 1106

«Про затвердження форм документів у сфері державних 

закупівель»

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначається на момент, що передує 

проведенню відповідної процедури закупівлі, та не потребує коригування за 

результатами здійснення такої процедури закупівлі. 

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою сум, зазначених у 

частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до 

річного плану, що є його невід’ємною частиною, який складається за формою 

річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та 

підписується уповноваженою особою замовника (головою комітету з конкурсних 

торгів або особою, яка виконує його обов’язки). 

Додаток до річного плану оприлюднюється замовником на власному веб-сайті 

або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів 

щокварталу.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran54


У графі 1 указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно 
до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, 
установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника 
десятого знака відповідного державного класифікатора).

Графа 2 є обов’язковою для заповнення в разі здійснення закупівель за рахунок 
бюджетних коштів.

Предмет 

закупівлі

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran40
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran42
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran46




CPV:2008 = ДК 021:2015

Спочатку розберемось з термінами.

CPV = Common Procurement Vocabulary (з англ.)  = Єдиний закупівельний 
словник (укр.) 

Зокрема, класифікатору CPV:2008 присвоєно код  ДК 021:2015, тож маємо: 
CPV:2008 = ДК 021:2015

Усі ці терміни Ви можете зустрічати, але маєте знати, що це є одне і те ж. 



Навіщо вводити новий класифікатор?

Взагалі поштовхом до реформування системи державних закупівель 
в Україні була низка національних зобов’язань, зокрема:  

• стратегія розвитку системи управління державними фінансами від 2013 
року; 

• чинна Національна антикорупційна стратегія; 

• вимоги міжнародних донорів;

• чинні вимоги Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 
(УПС);

• нещодавно підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС. 

Згідно з положеннями УПС і Угодою про асоціацію Україна взяла на себе 
зобов’язання щодо розвитку системи державних закупівель відповідно до 
стандартів ЄС.



Структура Єдиного закупівельного словника

CPV (Єдиний закупівельний словник) у його найновішій версії (CPV:2008)
регламентований на європейському рівні, в тому, що стосується процедур
державних закупівель, складається з Основного словника та Додаткового
словника.
Основний словник складається зі списку кодів для товарів, робіт і послуг, найбільш
часто використовуваних у державних закупівлях.
Наразі додатковий словник використовуватись НЕ БУДЕ.

Як і інші системи класифікації, CPV структуровано таким чином, що товари, роботи і
послуги згруповано за відповідними категоріями. Аби використання CPV
відбувалося згідно із передбачуваним призначенням, замовники повинні
використовувати найбільш точні коди товарів, робіт і послуг, щоб зацікавлені
учасники могли отримати оптимальну інформацію.



Кодування в CPV (ДК 021-2015)  передбачає від двох до дев’яти цифр: 

• двозначні коди використовуються для позначення загальних категорій;
• восьмизначні коди стосуються конкретних товарів, робіт і послуг;
• дев'ята цифра є контрольним числом та служить для перевірки попередніх цифр.

Якщо розглянути більш детально, то структура коду CPV виглядає таким чином:

Підрозділи, визначаються першими двома цифрами коду, наприклад:
03000000-1 Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, 
лісівництва та супутня продукція
45000000-7 Будівельні роботи
50000000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування

Групи визначаються за першими трьома цифрам коду, наприклад:
03100000-2 Сільськогосподарська продукція та продукція рослинництва
45100000-8 Підготовка будівельного майданчика
50100000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і 
супутнього обладнання та супутні послуги



Класи визначаються першими чотирма цифрами коду:

03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та 

рослинництва

45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

Категорії визначаються першими п'ятьма цифрами коду. Приклад:

03111000-2 Насіння

45111000-8 Руйнування будівель, підготовки і розчищання будівельного майданчика

50111000-6 Послуги з управління, ремонту та експлуатації автотранспортних парків

Кожні з останніх трьох цифр встановлюють більш високий рівень уточнення в рамках 

категорії, наприклад:

03111200-4 Арахіс

03111300-5 Насіння соняшника

03111400-6 Насіння бавовнику

03111500-7 Насіння кунжуту

03111600-8 Насіння гірчиці

45111211-0 Підривні роботи

45111212-7 Виймання гірських порід

45111213-4 Розчищання будівельного майданчика

45111214-1 Струминне очищення

50112111-4 Послуги з рихтування



Визначення предмету закупівлі відбувається відповідно до класифікаторів:

До 31.12.2015р. З 05 січня 2016 року до 

31 грудня 2016 року

ДК 016:2010 

Державний класифікатор продукції та 

послуг

ДК 016:2010 

(за показником  п’ятого 

знака)

+ ДК 021:2015 

(з зазначенням у дужках 

предмета закупівлі 

відповідно до показників 

третього - п'ятого знака)

+ Конкретна назва 

товару чи послуги

ДК 015:97

Державний класифікатор України 

науково-технічної діяльності

ДК 015:97

(за показником  

четвертого знака)

+ ДК 021:2015

(із зазначенням у дужках 

предмета закупівлі 

відповідно до показників 

третього - п'ятого знака)

+ Конкретна назва 

науково-технічної 

роботи

ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013

Правила визначення вартості 

будівництва

ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 + ДК 021:2015

(із зазначенням у дужках 

предмета закупівлі 

відповідно до показників 

другого - п'ятого знака)

+ Із зазначенням 

об'єкту будівництва

ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт 

автомобільних доріг загального 

користування. Види ремонтів та 

переліки робіт

ГБН Г.1-218-182:2011 + ДК 021:2015

(із зазначенням у дужках 

предмета закупівлі 

відповідно до показників 

другого - п'ятого знака)

+ Із зазначенням 

об'єкту будівництва

При використанні класифікаторів, не зазначених у першому стовпчику таблиці, правила визначення предмета закупівлі не 

змінюються (додатково вказувати код CPV не потрібно).

Станом на 05.01.2016 р. чинними є два класифікатора:

ДК 016:2010 та «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 (CPV:2008).

Для зручності орієнтування в змінах надаємо таблицю:



ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

3. ОСНОВНИЙ СЛОВНИК 2

Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція рибальства, лісівництва та супутня 

продукція                                                                                                                    2

Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії 7

Гірнича продукція, неблагородні метали та супутня продукція 9

Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція 12

Сільськогосподарська техніка 23

Одяг, взуття, сумки та аксесуари 24

Шкіряні та текстильні, пластмасові та гумові матеріали 28

Друкована та супутня продукція 31

Хімічна продукція 33

Офісна та комп’ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім меблів та пакетів програмного 

забезпечення 40

Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та матеріали; освітл. Устаткування      50

Радіо-, телевізійна, комунікаційна, телекомунікаційна та супутня апаратура й обладнання      58

Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни 64

Охоронне, протипожежне, поліцейське та оборонне обладнання 92

Музичні інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки,, художні матеріали та приладдя          97

Лабораторне, оптичне та високоточне обладнання (крім лінз)                                                    105

Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка (крім 

освітлювального обладнання) та засоби для чищення 113

Зібрана дощова та очищена вода 124



Промислова техніка 124

Гірничодобувне та будівельне обладнання 138

Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна продукція (крім 

електроапаратури) 141

Будівельні роботи 153

Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи 175

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 183

Послуги зі встановлення (крім програмного забезпечення) 192

Готельні, ресторанні послуги та послуги з роздрібної торгівлі 197

Транспортні послуги (крім транспортування відходів) 198

Додаткові та допоміжні транспортні послуги; послуги туристичних агентств            200

Поштові та телекомунікаційні послуги 202

Комунальні послуги 204

Фінансові та страхові послуги 204

Послуги у сфері нерухомості 207

Архітектурні, будівельні, інженерні та інспекційні послуги 208

Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного 

забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки 214

Послуги у сфері НДДКР та пов’язані консультаційні послуги 225

Адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального захисту              226

Послуги, пов’язані з нафтогазовою промисловістю 227

Послуги у сфері сільського господарства, лісівництва, рослинництва, водного господарства 

та бджільництва 230



Ділові послуги: юридичні, маркетингові, консультаційні, кадрові, поліграфічні та 

охоронні 231

Послуги у сфері освіти та навчання 237

Послуги у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги 239

Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у сферах 

санітарії та охорони довкілля 242

Послуги у сфері відпочинку, культури та спорту     248

Інші громадські, соціальні та особисті послуги 251

4. ДОДАТКОВИЙ СЛОВНИК 254



Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України( вих. №3302-06/1430-

06 від 20.01.2016 року) «Щодо внесених змін до Порядку визначення предмета закупівлі»

...предмет закупівлі товарів і послуг з 05.01.2016 року визначається ЗАМОВНИКОМ за

показником п’ятого знака Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010,

додатково зазначаючи у дужках відповідний показник згідно з третьюю, четвертою, або п’ятою

цифрою основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний

закупівельний словник».

У разі, якщо предмет закупівлі,визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010

відповідає декільком категорія (класам) (четверта, пята цифри) ДК 021:2015, рекомендуємо

замовникам зазначати групу (код за третьо цифрою), а у разі, якщо предмет закупівлі,

визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, відповідає декільком групам ДК 021:2015

– зазначати одну із них.

НАПРИКЛАД: у разі закупівлі бензину та моторної оливи, предметом закупівлі, визначеному

за показником п’ятого знака ДК 016:2010 «19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильни»

відповідатимуть різні цифри як за показником третього знаку ДК 021:2015 « 091000000-0

ПАЛИВО» та «092000000-1 НАФТА, ВУГІЛЛЯ І НАФТОПРОДУКТИ», так і за показником

п’ятого знаку «09132000000-3 БЕНЗИН» та « «0921100000-1 МАСТИЛЬНИ ОЛИВИ ТА

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ».

Тому, замовником у наведеному випадку зазначається будь-який із показників за третьою

цифрою ( або « 091000000-0 ПАЛИВО», або «092000000-1 НАФТА, ВУГІЛЛЯ І

НАФТОПРОДУКТИ»).

У випадку, якщо предмет закупівлі, визначений за показником п’ятого знака ДК 016:2010, не

відповідає жодній категорії/класу/групі (третя, четверта, п’ята цифри) ДК 021:2015 та / або

частина предмету закупівлі не відповідає шостій – восьмій цифрам, рекомендуємо проставляти

цифру нуль ...



09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія 

та інші джерела енергії

Petroleum products, fuel, electricity and 

other sources of energy

09100000-0 Паливо Fuels

09110000-3 Тверде паливо Solid fuels

09111000-0 Вугілля та паливо на вугільній основі Coal and coal-based fuels

09111100-1 Вугілля Coal

09111200-2 Паливо на вугільній основі Coal-based fuels

09111210-5 Антрацит Hard coal

09111220-8 Брикетоване вугілля Briquettes

09111300-3 Викопне паливо Fossil fuels

09111400-4 Деревне паливо Wood fuels

09112000-7 Буре вугілля і торф Lignite and peat

09112100-8 Буре вугілля Lignite

09112200-9 Торф Peat

09113000-4 Кокс Coke

09120000-6 Газове паливо Gaseous fuels

09121000-3 Вугільний, магістральний чи подібні гази Coal gas, mains gas or similar gases

09121100-4 Вугільний газ чи подібні гази Coal gas or similar gases

09121200-5 Магістральний газ Mains gas

09122000-0 Пропан і бутан Propane and butane

09122100-1 Пропан Propane gas

09122110-4 Пропан скраплений Liquefied propane gas

09122200-2 Бутан Butane gas



09122210-5 Бутан скраплений Liquefied butane gas

09123000-7 Природний газ Natural gas

09130000-9 Нафта і дистиляти Petroleum and distillates

09131000-6 Авіаційний гас Aviation kerosene

09131100-7 Реактивне паливо гасового типу Kerosene jet type fuels

09132000-3 Бензин Petrol

09132100-4 Неетильований бензин Unleaded petrol

09132200-5 Етильований бензин Leaded petrol

09132300-6 Бензин з етанолом Petrol with ethanol

09133000-0 Нафтовий газ скраплений Liquefied Petroleum Gas (LPG)

09134000-7 Газойлі Gas oils

09134100-8 Дизельна олива Diesel oil

09134200-9 Дизельне паливо Diesel fuel

09134210-2 Дизельне паливо (0,2) Diesel fuel (0,2)

09134220-5 Дизельне паливо (EN 590) Diesel fuel (EN 590)

09134230-8 Біодизельне паливо Biodiesel

09134231-5 Біодизельне паливо (B20) Biodiesel (B20)

09134232-2 Біодизельне паливо (B100) Biodiesel (B100)

09135000-4 Мазути Fuel oils

09135100-5 Опалювальний мазут Heating oil

09135110-8 Паливний малосірчистий мазут Low-sulphur combustible oils



30197000-6 Дрібне канцелярське приладдя Small office equipment

30197100-7 Скоби, кнопки, креслярські кнопкиStaples, tacks, drawing pins

30197110-0 Скоби Staples

30197120-3 Кнопки Tacks

30197130-6 Креслярські кнопки Drawing pins

30197200-8 Теки-реєстратори і канцелярські 

скріпки

Ring binders and paper clips

30197210-1 Теки-реєстратори Ring binders

30197220-4 Канцелярські скріпки Paper clips

30197221-1 Підставки для канцелярських 

скріпок

Paperclip holder

30197300-9 Канцелярські ножі, степлери та 

діро коли

Letter openers, staplers and hole punches

30197310-2 Канцелярські ножі Letter openers

30197320-5 Степлери Staplers

30197321-2 Антистеплери Staple removers

30197330-8 Діроколи Hole punches



30197400-0 Канцелярські губки Stamp sponge

30197500-1 Сургуч Sealing wax

30197510-4 Приладдя для користування 

сургучем

Sealing wax accessories

30197600-2 Оброблені папір і картон Processed paper and paperboard

30197610-5 Багатошарові папір і картон Composite paper and paperboard

30197620-8 Папір для письма Writing paper

30197621-5 Паперові блоки для фліпчартів Flipchart pad

30197630-1 Папір для друку Printing paper

30197640-4 Самокопіювальний та інший 

копіювальний папір

Self-copy or other copy paper

30197641-1 Папір для термографічного друку Thermographic paper

30197642-8 Папір для фотокопіювання та 

ксерографії

Photocopier paper and xerographic paper

30197643-5 Папір для фотокопіювання Photocopier paper

30197644-2 Папір для ксерографії Xerographic paper

30197645-9 Картки для друку Card for printing



№ 

з/п

Код 

предмету 

закупівлі 

по п’ятому 

знаку коду 

Державног

о 

класифікат

ора

ДК 

016:2010

Назва предмету закупівлі

(по п’ятому знаку коду Державного 

класифікатора ДК 016:2010)

Показник 

третьої –

п’ятої цифр 

Єдиного 

закупівельн

ого 

словника

ДК 021:2015

Предмет закупівлі Код ЕКВ

Очікувана 

вартість 

(ціна 

предмету 

закупівлі)

(тис. грн.)

Примітка

1. 17.23.1 Вироби  канцелярські, п аперові 22800000-8

Паперові чи картонні 

реєстраційні 

журнали, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, 

бланки та інші 

паперові 

канцелярські вироби

2281; 2282; 

(2210)
17,20

2. 53.10.1

Послуги поштовіу  межах 

зобов’язання щодо надання 

універсальних  послуг

64110000-7 Поштові послуги

2281; 

2282; 

(2240)

32,50

3. 28.14.1

Крани, вентилі, клапани та 

подібнівироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і 

подібнихвиробів

44115000-9
Будівельна 

фурнітура

2281;

2282;

(2210)

7,00

Разом: 56,7

Голові комітету з конкурсних торгів

Тирнову О.Ф.

Службова записка.

З метою   забезпечення навчального процесу   в 2016 році необхідно придбати наступні товари (послуги): 



Порядок заповнення колонки«очікувана вартість (ціна предмету закупівлі)»:

Очікувана вартість визначається в тисячах гривень.

Приклад: очікувана вартість складає 17200,00 грн. (сімнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.). 

В колонку заноситься – 17,20, або: очікувана вартість складає 133580,00 грн.(сто 

тридцять три тисячі п’ятсот вісімдесят грн. 00 коп.) В колонку заноситься – 133,58.

Примітка: посилання на ДК 016:2010, ДК 021:2015,довідки та інформаційну підтримку 

можливо отримати: північний корпус, відділ постачання, к. 146 та за тел. 707-50-16 

(секретар комітету з конкурсних торгів Щолоков Сергій Олексійович)



ЕТАПИ  ПРОВЕДЕННЯ  ПЛАНУВАННЯ

 Визначення потреб керівниками служб та структурних підрозділів в закупівлі
товарів, робіт, послуг з метою функціонування в 2016 році.

 Узгодження запланованих заходів з керівниками служб, та проректорами,
відповідальними за напрями діяльності.(на кап ремонт подає ТІЛЬКИ служба
головного інженера)

 Визначення можливості фінансування процесу закупівлі товарів, робіт, послуг
(бухгалтерія, ПФО, проректор з економічних питань)

 Складання та подання Службових записок згідно Розпорядження

 Узагальнення інформації (службових записок) Комітетом з конкурсних торгів

 Складання Річного плану закупівель та додатку до нього

 Затвердження Річного плану закупівель та додатку до нього на засіданні
комітету та оприлюднення згідно вимог Закону України «Про здійснення
державних закупівель»



№ 

п/п

Код ДК 

016-2010

Найменування ДК 016-

2010

Код ДК 021-

2015

Найменування ДК 021-2015 КЕКВ сумма 

(тис грн)

1 01.19.2
Квіти зрізані та бутони квітів; 

насіння квітів
03121000-5

Продукція  рослинництва 2281 ,  2282                 

(2210)

199,00

2 05.10.1
Вугілля кам'яне

09111000-0
Вугілля та паливо на вугільній основі 2281,  2282                 

(2275)

199,00

3 17.12.7
Папір і картон оброблені

30197000-6
Дрібне канцелярське приладдя 2281 ,  2282                 

(2210)

120,00

4 17.23.1

Вироби канцелярські, паперові

22800000-8

Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші 

паперові канцелярські вироби 

2281 ,  2282                 

(2210)

180,00

5 19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні
09100000-0

Паливо  2281 ,  2282                 

(2210)

1 101,00

6 22.23.1

Вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові
44221000-5

Вікна, двері та супутні вироби  2281,  2282                 

(2210  3110)

500,00

7 25.12.1
Двері, вікна й рами до них і пороги 

до дверей металеві 44221000-5
Вікна, двері та супутні вироби  2281 ,  2282                 

(2210)

300,00

8 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них 30200000-1
Комп’ютерне обладнання та приладдя  2281,  2282                 

(2210  3110)

4 458,00

9 26.20.2
Блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої 30233000-1
Пристрої для зберігання та зчитування 

даних 

2281,  2282                 

(2210  3110)

157,00

10 26.20.3

Блоки машин автоматичного 

обробляння інформації, інші 30230000-0

Комп’ютерне обладнання 2281,  2282                 

(2210  3110)

74,00

11 26.20.4

Частини та приладдя до 

обчислювальних машин 
30237000-9

Частини, аксесуари та приладдя до 

комп’ютерів 

2281,  2282                 

(2210  3110)

50,00

12 32.99.1

Убори наголовні захисні; ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі 

для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні 

подушечки

30197000-6

Дрібне канцелярське приладдя 2281 ,  2282                 

(2210)

50,00



СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ

Дякую  за  увагу !


