
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 4 5 6

Пшениця за кодом ДК 016:2010 - 01.11.1 - (Зернові культури - за кодом ДК 021:2015 - 03211000-3) 2210

40,000.00

сорок тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

 Ячмінь, жито й овес  за кодом ДК 016:2010 - 01.11.3 - (Зернові культури - за кодом ДК 021:2015 - 

03211000-3) 2210

10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Води мінеральні та безалкогольні напої за кодом ДК 016:2010 - 11.07.1 -(Безалкогольні напої - за кодом 

ДК 021:2015 - 15980000-1) 2210

10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини; плити деревностружкові й 

подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів за кодом ДК 016:2010 - 16.21.1 - (Дерев’яні 

конструкційні матеріали різні - за кодом ДК 021:2015 - 44191000-5) 2210

150,000.00

сто пʼятдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Папір і картон оброблені за кодом ДК 016:2010 - 17.12.7 - (Дрібне канцелярське приладдя - за кодом ДК 

021:2015 - 30197000-6)  2210

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби канцелярські, паперові за кодом ДК 016:2010 - 17.23.1 - (Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби - за кодом 

ДК 021:2015 - 22800000-8 )   2210

5,580.00
пʼять тисяч пʼятсот 

вісімдесят грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

05.09.16

Послуги щодо друкування, інші за кодом ДК 016:2010 - 18.12.1 - (Друкарські послуги  - за кодом ДК 

021:2015 - 79810000-5)   2240

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги палітурні та послуги, пов'язані з оправлянням за кодом ДК 016:2010 - 18.14.1 - (Палітурні 

послуги та послуги з післядрукової обробки книг - за кодом ДК 021:2015 - 79971000-1) 2240

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні за кодом ДК 016:2010 - 20.13.2 - (Хімічні 

елементи, неорганічні кислоти та сполуки - за кодом ДК 021:2015 - 24311000-7) 2210

20,000.00

двадлцять тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Зміни у ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2016 рік 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ЄДРПОУ 02071205

Очікувана вартість закупівлі  грн. (в 

т.ч.ПДВ)

3
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Вуглеводні та їхні похідні за кодом ДК 016:2010 - 20.14.1 - (Вуглеводні - за кодом ДК 021:2015 - 

24321000-0) 2210

10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Сполуки органічні з азотною функційною групою за кодом ДК 016:2010 - 20.14.4 - (Органічні сполуки з 

азотною групою - за кодом ДК 021:2015 - 24324000-1) 2210

27,000.00

двадцять сім тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

06.09.16

Фарби та лаки, інші, та пов’язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила за кодом 

ДК 016:2010 - 20.30.2 - ( Чорнила - за кодом ДК 021:2015 - 22600000-6 )  2210

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з’єднані з іншими матеріалами за 

кодом ДК 016:2010 - 22.21.3 - (Пластмасові вироби - за кодом ДК 021:2015 - 19520000-7) 2210

199,000.00

сто девяносто дев`ять 

тисяч грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові за кодом ДК 

016:2010 - 22.23.1 - (Будівельні конструкції різні  - за кодом ДК 021:2015 - 44112000-8) 3110

99,000.00

девʼяносто девʼять 

тисяч грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові за кодом ДК 

016:2010 - 22.23.1 - (Вікна, двері та супутні вироби - за кодом ДК 021:2015 - 44221000-5) 2210

99,000.00

девʼяносто девʼять 

тисяч грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.  за кодом ДК 016:2010 - 22.29.2 - (Пластмасові вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 19520000-7)                                                                  2210

15,000.00

пʼятнадцять тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Скло листове сформоване та оброблене за кодом ДК 016:2010 - 23.12.1 - (Скляні вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 39299000-4) 3110

600.00

шістсот грн. 00 коп.
допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Скло технічне та інше скло за кодом ДК 016:2010 - 23.19.2 - (Скло - за кодом ДК 021:2015 - 14820000-5) 3110

20,000.00

двадцять тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби з дроту, ланцюги та пружини за кодом ДК 016:2010 - 25.93.1 - (Катанки - за кодом ДК 021:2015 - 

44315000-1)      2210

25,000.00

двадцять пʼять тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Вироби для ванн і кухні, металеві за кодом ДК 016:2010 - 25.99.1 - (Вироби для ванної кімнати та кухні - 

за кодом ДК 021:2015 - 44410000-7) 3110

24,400.00
двадцять чотири 

тисячі чотириста грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них за кодом ДК 016:2010 - 26.20.1 - (Комп’ютерне 

обладнання та приладдя  - за кодом ДК 021:2015 - 30200000-1) 3110

57,000.00

пʼятдесят сім тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16
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Машини обчислювальні, частини та приладдя до них за кодом ДК 016:2010 - 26.20.1 - (Комп’ютерне 

обладнання та приладдя  - за кодом ДК 021:2015 - 30200000-1) 3110

49,253.00
сорок девʼять тисяч 

двісті пʼятдесят три 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

06.09.16

Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку за 

кодом ДК 016:2010 - 26.40.4 - (Мікрофони та гучномовці - за кодом ДК 021:2015 - 32340000-8)    2210

60,000.00

шістдесят тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної 

призначеності  за кодом ДК 016:2010 - 26.51.3 - (Електронні ваги та приладдя до них - за кодом ДК 

021:2015 - 38311000-8) 3110

50,000.00

пʼятдесят тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик за кодом ДК 016:010 - 26.51.5 - (Прилади для 

перевірки фізичних характеристик - за кодом ДК 021:2015 - 38400000-9) 3110

100,000.00

сто  тисяч грн. 00 коп.
допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші за кодом ДК 016:2010 - 

26.51.6 - (Лабораторні піпетки та приладдя до них - за кодом ДК 021:2015 - 38437000-7) 2210

9,100.00

девʼять тисяч сто грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

06.09.16

Годинники (крім частин і годинникових механізмів) за кодом ДК 016:2010 - 26.52.1 - (Пристрої для 

вимірювання часу - за кодом ДК 021:2015 - 39254000-7) 3110

400.00

чотириста грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Устатковання фотографічне та частини до нього за кодом ДК 016:2010 - 26.70.1 - (Телепроекційне 

обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 32321000-9) 3110

80,000.00

вісімдесят тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші за кодом ДК 016:2010 -27.32.1 - (Мережеві кабелі - за 

кодом ДК 021:2015 - 31310000-2) 3110

40,000.00

сорок тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори за кодом ДК 016:2010 - 

27.51.1 - (Електричні побутові прилади для обробки продуктів харчування - за кодом ДК 021:2015 - 

39711000-9) 3110

14,000.00

чотирнадцять тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. за кодом ДК 016:2010 - 27.51.2 - (Електричні побутові 

прилади для обробки продуктів харчування - за кодом ДК 021:2015 - 39711000-9)   3110

55,000.00

пʼятдесят пʼять тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Машини конторські/офісні, інші, та частини до них за кодом ДК 016:2010 - 28.23.2 - (Периферійне 

обладнання- за кодом ДК 021:2015 - 30232000-4) 3110

10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Меблі для сидіння та їхні частини за кодом ДК 016:2010 - 31.00.1 - (Сидіння, стільці та супутні вироби і 

частини до них - за кодом ДК 021:2015 - 39110000-6)     2210

160,000.00

сто шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16
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Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі за кодом ДК 016:2010 - 31.01.1 - (Столи, 

серванти, письмові столи та книжкові шафи - за кодом ДК 021:2015 - 39120000-9)    2210

60,000.00

шістдесят тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Меблі, інші за кодом ДК 016:2010 - 31.09.1 - (Меблі різні - за кодом ДК 021:2015 - 39151000-5 )    3110

187,000.00

сто вісімдесят сім 

тисяч грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки за кодом ДК 016:2010 - 32.99.1 - 

(Офісне приладдя - за кодом ДК 021:2015 - 30192000-1)      2210

1,320.00

одна тисяча триста 

двадцять грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

05.09.16

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності за кодом ДК 

016:2010 -  33.12.2  - (Послуги з ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів і супутнього 

обладнання та супутні послуги - за кодом ДК 021:2015 -  50100000-6)    2240

150,000.00

сто пʼятдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Книжки друковані  за кодом ДК 016:2010 - 58.11.1 - (Друковані книги, брошури та проспекти - за кодом 

ДК 021:2015 - 22100000-1) 2210

26,100.00

двадцять шість тисяч 

сто грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

05.09.16

Видавання книжок за оплату чи на договірних засадах   за кодом ДК 016:2010 - 58.11.5 - (Послуги з друку 

та доставки надрукованої продукції - за кодом ДК 021:2015 - 79823000-9) 2240

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші  за кодом ДК 016:2010 - 58.19.1 - (Друкарські та 

супутні послуги - за кодом ДК 021:2015 - 79800000-2) 2240

199,000.00
сто девʼяносто  

девʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Програмне забезпечення системне на фізичних носіях за кодом ДК 016:2010 - 58.29.1 - (Пакети 

програмного забезпечення для операційних систем для персональних комп’ютерів - за кодом ДК 

021:2015 - 48624000-8)      2240

7,000.00

сім тисяч грн. 00 коп.
допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я за кодом ДК 016:2010 - 65.12.1 - 

(Страхові послуги - за кодом ДК 021:2015 - 66510000-8)   2240

24,500.00
двадцять чотири 

тисячі п`ятсот грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги юридичні  за кодом ДК 016:2010 - 69.10.1 - (Юридичні послуги - за кодом ДК 021:2015 - 

79100000-5)   2240

24,500.00
двадцять чотири 

тисячі п`ятсот грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги консультаційні щодо керування підприємствами за кодом ДК 016:2010 - 70.22.1 - 

(Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління - за кодом ДК 021:2015 - 

79410000-1)  2240

117,764.00
сто сімнадцять тисяч 

сімсот шістдесят 

чотири грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо письмового та усного перекладів за кодом ДК 016:2010 - 74.30.1 - (Послуги з письмового 

перекладу - за кодом ДК 021:2015 - 79530000-8) 2240

13,625.00
тринадцять тисяч 

шістсот двадцять 

пʼять грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

05.09.16
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Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у   за кодом ДК 

016:2010 - 74.90.1 - (Консультаційні послуги з питань охорони довкілля - за кодом ДК 021:2015 - 

90713000-8) 2240

36,000.00

тридцять шість тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо очищування, інші за кодом ДК 016:2010  - 81.29.1 - (Послуги із санітарно-гігієнічної 

обробки приміщень - за кодом ДК 021:2015 - 90920000-2) 2240

150,000.00

сто пʼятдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо очищування, інші за кодом ДК 016:2010  - 81.29.1 - (Послуги з прибирання та санітарно-

гігієнічні послуги - за кодом ДК 021:2015 - 90900000-6) 2240

49,000.00

сорок девʼять тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок  за кодом ДК 016:2010 - 82.30.1 - 

(Навчальні семінари - за кодом ДК 021:2015 - 80522000-9) 2240

4,750.00

чотири тисячі сімсот 

пʼятдесят грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

06.09.16

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання за кодом ДК 016:2010 - 95.11.1 - (Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки - за кодом ДК 021:2015 - 50310000-1) 2240

125,500.00
сто двадцять пʼять 

тисяч пʼятсот грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання за кодом ДК 016:2010 - 95.11.1 - (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів - за кодом ДК 021:2015 - 50320000-4) 2240

45,000.00

сорок пʼять тисяч  

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Капітальний ремонт гуртожитку № 2 (вул. От. Яроша, 11) Інв. № 103000061 (Капітальний ремонт і 

реставрація - за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7)     

3131

398,800.00
триста девʼяносто 

вісім тисяч вісімсот 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зменшено на 

51200,00 грн. 

Зміни від 

13.09.16.

Капітальний ремонт оранжерейного комплексу  Ботанічного саду (вул. Клочківська, 52) Інв. № 103100145 

(Капітальний ремонт і реставрація - за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7)     

3132

840,000.00

вісімсот сорок тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Збільшено на 

40 000,00 грн. 

Зміни від 

13.09.16.

Капітальний ремонт трибун навчально- спортивного комплексу "Каразінський" (пров. От. Яроша, 14) Інв. 

№ 103100089 (Капітальний ремонт і реставрація - за кодом ДК 021:2015 - 45453000-7)     

3132

0.00

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зменшено на 

1399500,00 

грн. Зміни від 

13.09.16.

Поточний ремонт учбового корпусу (м-н Свободи, 6) Інв. № 103100090 ДК 021:2015 - 99999999-9

2240

199,900.00
сто девʼяносто 

девʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Поточний ремонт їдальні (вул. От. Яроша, 11) Інв. № 103000062 ДК 021:2015 - 99999999-9

2240

0.00

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зменшено на 

199900,00 грн. 

Зміни від 

13.09.16.

Поточний ремонт Віварію(вул. Балакірєва, 45) Інв. № 103100016 ДК 021:2015 - 99999999-9

2240

100,000.00

сто  тисяч грн. 00 коп.
допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Страница 5



Поточний ремонт майстерні (вул. Маліновського, 5 Б) Інв. № 103100035 ДК 021:2015 - 99999999-9 2240

199,900.00
сто девʼяносто 

девʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Поточний ремонт котельні (вул. Маліновського, 5 Б) Інв. № 103000039 ДК 021:2015 - 99999999-9 2240

199,900.00
сто девʼяносто 

девʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Поточний ремонт огорожі Ботанічного саду (вул. Клочківська, 52) Інв. № 103100157 ДК 021:2015 - 

99999999-9 2240

180,000.00

сто вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Поточний ремонт музею природи (вул. Тринклера, 8) Інв. № 103100022 ДК 021:2015 - 99999999-9 2240

150,000.00

сто пʼятдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Поточний ремонт будівлі зоологічного музею Біологічної станції (Харківська обл., Зміївський р-н, 

Задонецька сільська рада) Інв. № 103100038 ДК 021:2015 - 99999999-9 2240

199,900.00
сто девʼяносто 

девʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

З пункту 

"Поточний 

ремонт їдальні 

(вул. От. 

Яроша, 11) 

Поточний ремонт будівлі КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської 

області" (пр-т Науки, 20) Інв. № 103100016 ДК 021:2015 - 99999999-9 2240

160,000.00

сто шістдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Реконструкція трибун навчально-спортивного комплексу "Каразінський" (пров. От. Яроша, 14) Інв. № 

103100089 ДК 021:2015 - 99999999-9 3142

1,399,500.00 один мільйон триста 

дев’яносто дев’ять 

тисяч п’ятсот грн. 00 

коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Реконструкція будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з 

будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35) 

3142

65,000.00

шістдесят пʼять тисяч 

грн. 00 коп

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16

Будівництво учбово-лабораторного корпусу НДІ астрономії по вулиці Сумській, 35 в місті Харкові на 

обʼєкті: "Реконструкція будівель НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна з будівництвом учбово-лабораторного корпусу по вулиці Сумській, 35 (Будівництво освітніх та 

науково-дослідних закладів - за кодом ДК 021:2015 - 45214000-0) 3122

80,000.00

вісімдесят тисяч грн. 

00 коп.

допорогова 

закупівля
Вересень 2016

Зміни до 

кошторису від 

13.09.16
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