
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства за кодом ДК 016:2010 - 13.92.1 

- (Штори, портьєри, кухонні штори та 

тканинні жалюзі- за кодом ДК 021:2015 - 

39515000-5)   3110 100,000.00

сто  тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства за кодом ДК 016:2010 - 13.92.1 

- (Кухонне приладдя- за кодом ДК 021:2015 - 

39221000-7)   3110 1,000.00

одна тисяча грн. 00 

коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби текстильні готові, інші за кодом ДК 

016:2010 - 13.92.2 - (Предмети декору - за 

кодом ДК 021:2015 - 39516000-2)       2210 10,000.00

 десять тисяч грн. 

00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

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 Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби столярні та теслярські (крім 

складаних будівель), з деревини за кодом 

ДК 016:2010 - 16.23.1 - (Столярні вироби - 

за кодом ДК 021:2015 - 44220000-8) 3110 138,100.00

сто тридцять вісім 

тисяч сто грн. 00 

коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби з деревини, інші  за кодом ДК 

016:2010 - 16.29.1 - (Кухонне приладдя - за 

кодом ДК 021:2015 - 39221000-7) 2210 2,100.00

 дві тисячі сто грн. 

00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Зміни у ДОДАТКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік (із змінами) від 08.11.11

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

код за ЄДРПОУ-02071205

Очікувана вартість предмета 

закупівлі



Папір некрейдований за кодом ДК 016:2010 - 

17.12.4 - (Сигаретний та фільтрувальний 

папір - за кодом ДК 021:2015 - 15994000-2) 2210 3,000.00

три тисячі  грн. 00 

коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Папір і картон оброблені за кодом ДК 

016:2010 - 17.12.7 - (Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби - за кодом 

ДК 021:2015 - 30199000-0)  2210 5,200.00

пʼять тисяч двісті 

грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Папір і картон оброблені за кодом ДК 

016:2010 - 17.12.7 - (Пергаментний папір та 

інші паперові вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 37823000-3)  2210 40,000.00

 сорок тисяч грн. 00 

коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

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 98,000.00

 девʼяносто вісім 

тисяч грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби паперові та картонні, інші за кодом 

ДК 016:2010 - 17.29.1 - (Офісне приладдя - 

за кодом ДК 021:2015 - 30192000-1) 2210 20,000.00

двадцять тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби паперові та картонні, інші за кодом 

ДК 016:2010 - 17.29.1 - (Паперове 

канцелярське приладдя та інші паперові 

вироби - за кодом ДК 021:2015 - 30199000-

0) 2210 6,000.00

 шість тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Ліки за кодом ДК 016:2010 - 21.20.1 - 

(Фармацевтична продукція - за кодом ДК 

021:2015 - 33600000-6) 2220 20,000.00

двадцять тисяч грн. 

00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 

пластмас, інші за кодом ДК 016:2010 - 

22.21.4 - (Пластмасові вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 19520000-7)                                                                                2210 50,000.00

пʼятдесят тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16



Тара пластмасова за кодом ДК 016:2010 - 

22.22.1 - (Пластмасові вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 19520000-7) 3110 10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Тара пластмасова за кодом ДК 016:2010 - 

22.22.1 - (Кухонне приладдя - за кодом ДК 

021:2015 - 39221000-7) 3110 1,000.00

 одна тисяча грн. 00 

коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

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 93,900.00

девʼяносто три 

тисячі девʼятсот 

грн. 00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

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 105,900.00

сто  пʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 

коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. за кодом 

ДК 016:2010 - 22.29.2 - (Кухонне приладдя - 

за кодом ДК 021:2015 - 39221000-7) 3110 2,300.00

дві тисячі триста 

грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Скло порожнисте за кодом ДК 016:2010 - 

23.13.1 - (Кухонне приладдя - за кодом ДК 

021:2015 - 39221000-7) 2210 200.00

 двісті грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби господарські та декоративні 

керамічні за кодом ДК 016:2010 - 23.41.1 - 

(Кухонне приладдя - за кодом ДК 021:2015 - 

39221000-7) 2210 2,100.00

дві тисячі сто грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі 

за кодом ДК 016:2010 - 24.20.4 - 

(Трубопроводи - за кодом ДК 021:2015 - 

44162000-3) 2210 30,000.00

тридцять тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Напівфабрикати з міді та мідних сплавів  за 

кодом ДК 016:2010 - 24.44.2 - (Ізольовані 

дроти та кабелі - за кодом ДК 021:2015 - 

31300000-9)  2210 40,100.00

сорок тисяч сто грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

26.09.16



Інструменти ручні, інші за кодом ДК 

016:2010 - 25.73.3 - (Ручні інструменти різні - 

за кодом ДК 021:2015 - 44512000-2) 2210 6,000.00

 шість тисяч грн. 00 

коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

26.09.16

Вироби для ванн і кухні, металеві за кодом 

ДК 016:2010 - 25.99.1 - (Кухонне приладдя, 

товари для дому та господарства і приладдя 

для закладів громадського харчування - за 

кодом ДК 021:2015 - 39220000-0) 3110 17,100.00

сімнадцять тисяч 

сто грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Вироби для ванн і кухні, металеві за кодом 

ДК 016:2010 - 25.99.1 - (Різальні 

інструменти - за кодом ДК 021:2015 - 

39240000-6) 2210 3,100.00

три тисячі  сто грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Діоди та транзистори за кодом ДК 016:2010 - 

26.11.2 - (Мікроелектронні машини й 

апарати та мікросистеми - за кодом ДК 

021:2015 - 31712000-0)  2210 25,700.00

двадцять пʼять 

тисяч сімсот грн. 00 

коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

26.09.16

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) 2210 12,300.00

дванадцять тисяч 

триста грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

26.09.16

Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні 

пристрої за кодом ДК 016:2010 - 26.20.2 - 

(Пристрої для зберігання та зчитування 

даних - за кодом ДК 021:2015 - 30233000-1) 2210 15,000.00

пʼятнадцять тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

26.09.16

Частини та приладдя до обчислювальних 

машин  за кодом ДК 016:2010 - 26.20.4 - 

(Частини, аксесуари та приладдя до 

комп’ютерів - за кодом ДК 021:2015 - 

30237000-9) 3110 180,000.00

 сто вісімдесят 

тисяч грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16



Апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення за кодом 

ДК 016:2010 -  26.40.3 - (Мультимедійне 

обладнання - за кодом ДК 021:2015 -

32322000-6)    3110 22,715.00

двадцять дві тисячі 

сімсот п'ятнадцять 

грн. 00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

28.09.16

Апаратура для записування та 

відтворювання звуку й зображення за кодом 

ДК 016:2010 -  26.40.3 - (Фотографічне 

обладнання - за кодом ДК 021:2015 -

38650000-6)    2210 167,500.00

сто шістдесят сім 

тисяч пʼятсот грн. 

00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Прилади та інструменти навігаційні, 

метеорологічні, геофізичні та подібної 

призначеності за кодом ДК 016:2010 - 

26.51.1 - (Навігаційні та метеорологічні 

прилади - за кодом ДК 021:2015 - 38100000-

6) 3110 189,000.00

сто вісімдесят 

девʼять тисяч грн. 

00 коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Прилади для вимірювання електричних 

величин і йонізівного випромінювання за 

кодом ДК 016:2010 - 26.51.4 - (Контрольно-

вимірювальне обладнання - за кодом ДК 

021:2015 - 38424000-3) 3110 146,010.00

сто сорок шість 

тисяч десять грн. 00 

коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Інструменти та прилади вимірювальні, 

контрольні та випробовувальні, інші за 

кодом ДК 016:2010 - 26.51.6 - (Лічильники - 

за кодом ДК 021:2015 - 38550000-5) 3110 100,000.00

сто  тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Інструменти та прилади вимірювальні, 

контрольні та випробовувальні, інші за 

кодом ДК 016:2010 - 26.51.6 - (Прилади для 

моніторингу забруднень - за кодом ДК 

021:2015 - 38344000-8) 3110 40,000.00

сорок тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Устатковання фотографічне та частини до 

нього за кодом ДК 016:2010 - 26.70.1 - 

(Фотографічне обладнання - за кодом ДК 

021:2015 - 38650000-6) 2210 180,500.00

сто вісімдесят тисяч 

пʼятсот грн. 00 коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16



Устатковання фотографічне та частини до 

нього за кодом ДК 016:2010 - 26.70.1 - 

(Апаратура для запису та відтворення аудіо- 

та відеоматеріалу - за кодом ДК 021:2015 - 

32330000-5) 2210 15,000.00

пʼятнадцять тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Устатковання фотографічне та частини до 

нього за кодом ДК 016:2010 - 26.70.1 - 

(Приладдя до аудіо- та відеообладнання - за 

кодом ДК 021:2015 - 32351000-8) 2210 3,500.00

три тисячі пʼятсот 

грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Носії інформації магнітні й оптичні за 

кодом ДК 016:2010 - 26.80.1 - (Комп’ютерне 

обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 

30230000-0) 2210 80,000.00

вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 

котушки індуктивності, інші  за кодом ДК 

016:2010 - 27.11.5  - (Електричне приладдя - 

за кодом ДК 021:2015 - 31682000-0) 3110 185,000.00

сто вісімдесят пʼять 

тисяч грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 

котушки індуктивності, інші  за кодом ДК 

016:2010 - 27.11.5  - (Баласти для розрядних 

ламп чи трубок - за кодом ДК 021:2015 - 

31150000-2) 2210 10,000.00

десять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Акумулятори електричні та частини до них 

за кодом ДК 016:2010 - 27.20.2 - 

(Акумулятори, гальванічні елементи та 

гальванічні батареї - за кодом ДК 021:2015 - 

31400000-0)      2210 8,500.00

вісім тисяч пʼятсот 

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Проводи та кабелі електронні й електричні, 

інші за кодом ДК 016:2010 - 27.32.1 - 

(Ізольовані дроти та кабелі - за кодом ДК 

021:2015 - 31300000-9) 2210 22,300.00

 двадцять дві тисячі 

триста грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

26.09.16



Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 

за кодом ДК 016:2010 - 27.51.2 - (Побутова 

техніка - за кодом ДК 021:2015 - 39700000-

9)   3110 30,000.00

тридцять тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 

за кодом ДК 016:2010 -  27.51.2 - (Шейкери 

та приладдя до них - за кодом ДК 021:2015 - 

38436000-0) 3110 40,000.00

 сорок тисяч грн. 00 

коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

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 3,000.00

три тисячі  грн. 00 

коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. 

за кодом ДК 016:2010 - 27.51.2 - (Садова 

техніка різна - за кодом ДК 021:2015 - 

16160000-4)   3110 3,000.00

три тисячі  грн. 00 

коп. 
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Устатковання електричне, інше, та його 

частини за кодом ДК 016:2010 - 27.90.1 - 

(Прилади для перевірки фізичних 

характеристик - за кодом ДК 021:2015 - 

38400000-9) 3110 20,000.00

двадцять тисяч грн. 

00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Печі та пічні пальники, частини до них за 

кодом ДК 016:2010 - 28.21.1 - (Електричні 

побутові прилади - за кодом ДК 021:2015 - 

39710000-2) 3110 30,000.00

 тридцять тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Устатковання для зважування та 

вимірювання промислове, побутове та іншої 

призначеності за кодом ДК 016:2010 - 

28.29.3 - (Зважувальні машини та ваги - за 

кодом ДК 021:2015 - 42923000-2) 3110 1,000.00

одна тисяча грн. 00 

коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16



Машини та устатковання для обробляння 

матеріалів зміненням температури, н. в. і. у. 

за кодом ДК 016:2010 - 28.29.6 - (Прилади 

для перевірки фізичних характеристик - за 

кодом ДК 021:2015 - 38400000-9) 3110 45,000.00

сорок пʼять тисяч  

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Меблі конторські/офісні та меблі для 

підприємств торгівлі за кодом ДК 016:2010 - 

31.01.1 - (Приладдя для навчальних закладів 

- за кодом ДК 021:2015 - 39162000-5)    3110 180,000.00

сто вісімдесят тисяч 

грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Меблі, інші за кодом ДК 016:2010 - 31.09.1 - 

(Меблі різні - за кодом ДК 021:2015 - 

39151000-5 )    3110 120,000.00

сто двадцять тисяч 

грн. 00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Меблі, інші за кодом ДК 016:2010 - 31.09.1 - 

(Броньовані чи армовані сейфи, банківські 

сейфи та двері - за кодом ДК 021:2015 - 

44421000-7 )    3110 58,410.00

пʼятдесят вісім 

тисяч чотириста 

десять грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

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)      3110 87,000.00

вісімдесят сім тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання  за 

кодом ДК 016:2010 - 33.13.1 - (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів - за кодом ДК 

021:2015 - 50410000-2) 2240 5,000.00

пʼять тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16



Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. за 

кодом ДК 016:2010 - 63.99.1 - (Інформаційні 

системи - за кодом ДК 021:2015 - 48810000-

9)  2240 145,000.00

сто сорок пʼять 

тисяч грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. за 

кодом ДК 016:2010 - 63.99.1 - (Послуги з 

резервного копіювання - за кодом ДК 

021:2015 - 72910000-2)  2240 50,000.00

пʼятдесят тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

 Плани та кресленики архітектурні  за кодом 

ДК 016:2010 - 71.11.1 - (Архітектурні та 

супутні послуги - за кодом ДК 021:2015 - 

71200000-0) 2240 139,000.00

сто тридцять 

дʼевять тисяч грн. 

00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Послуги інженерні за кодом ДК 016:2010 - 

71.12.1 - (Архітектурні та супутні послуги - 

за кодом ДК 021:2015 - 71200000-0)     2240 49,500.00

сорок девʼять тисяч 

пʼятсот грн. 00 коп. допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування за кодом ДК 016:2010 - 71.20.1 

- (Послуги з технічного огляду та 

випробовувань - за кодом ДК 021:2015 - 

71630000-3)     2240 15,200.00

пʼятнадцять тисяч 

двісті грн. 00 коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

08.11.16

Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері 

інших природничих наук за кодом ДК 

016:2010 - 72.19.1 - (Послуги у сфері 

наукових досліджень та експериментальних 

розробок - за кодом ДК 021:2015 - 73100000-

3)   2240 40,000.00

 сорок тисяч грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 
Зміни до кошторису від 

11.10.16

Послуги рекламних агентств за кодом ДК 

016:2010 - 73.11.1 - (Рекламні та 

маркетингові послуги - за кодом ДК 

021:2015 - 79340000-9)                       2240 100,000.00

сто  тисяч грн. 00 

коп.
допорогова Листопад 

Зміни до кошторису від 

08.11.16

Поточний ремонт прилеглої території  

головного учбового корпусу (м-н Свободи, 

4) Інв. № 103100012

2240 199,900.00

сто девʼяносто 

девʼять тисяч 

девʼятсот грн. 00 

коп.

допорогова Листопад 

Зміни від 08.11.16



Поточний ремонт лабораторного корпусу  

(вул. Клочківська, 50) Інв. № 103000069

2240 96,500.00

девʼяносто шість 

тисяч пʼятсот грн. 

00 коп.

допорогова Листопад 

Зміни від 08.11.16

Поточний ремонт будівлі філії ЦНБ (вул. 

Університетська, 23) Інв. № 103000043 2240 102,200.00

сто  дві тисячі двісті 

грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Зміни від 08.11.16

Прилади для вимірювання електричних 

величин і йонізівного випромінювання за 

кодом ДК 016:2010 - 26.51.4 - (Контрольно-

вимірювальне обладнання - за кодом ДК 

021:2015 - 38424000-3) 3110 113,800.00

сто тринадцять 

тисяч вісімсот грн. 

00 коп. допорогова Листопад 

Зменшено на 15200,00 

грн. Зміни від 

08.11.16/Зміни до 

кошторису від 23.02.16

Устатковання для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання, машини 

й апарати для поверхневого 

термообробляння та гарячого напилення, 

електричні  за кодом ДК 016:2010 - 27.90.3 - 

(Зварювальне обладнання - за кодом ДК 

021:2015 - 42662000-4)                                                                  3110 14,000.00

чотирнадцять тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогова Листопад Збільшено з коду 26.51.4 

на 14000,00 грн. Зміни від 

08.11.16/Зміни до 

кошторису від 23.02.16

Верстати токарні, свердлильні та фрезерні 

для обробляння металу за кодом ДК 

016:2010 - 28.41.2 - (Верстати спеціального 

призначення - за кодом ДК 021:2015 -  

42611000-2 3110 1,200.00

одна тисяча двісті 

грн. 00 коп.

допорогова Листопад 

Збільшено з коду 26.51.4 

на 1200,00 грн. Зміни від 

08.11.16/Зміни до 

кошторису від 23.02.16

Капітальний ремонт будівлі тенісного клубу 

(м-н Свободи, 4) Інв. № 103100075 

(Капітальний ремонт і реставрація - за 

кодом ДК 021:2015 - 45453000-7)     3132 353,000.00

триста  п'ятдесят 

три тисячі грн. 00 

коп.
Допорогова Листопад 

Зміни від 08.11.16/Зміни 

до кошторису від 14.07.16

Устатковання підіймальне та вантажне та 

частини до нього за кодом ДК 016:2010 - 

28.22.1 - (Талі та підіймачі - за кодом ДК 

021:2015 - 42411000-0) 3110 150,000.00

сто пʼятдесят тисяч 

грн. 00 коп.
допорогова Листопад 

Збільшено на 150000,00 

грн. з коду 33.12.2. Зміни 

до кошторису від 08.11.16. 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 0.00

0

допорогова Листопад 
Зменшено на 150000,00 

грн. до коду  28.22.1 Зміни 

до кошторису від 08.11.16



Поточний ремонт гуртожитку №2(вул. От. 

Яроша,11) Інв. №103000061 2240 0.00

0
допорогова Листопад 

Зменшено на 199500,00 

грн. Зміни від 08.11.16

Поточний ремонт гуртожитку 

№4(пров.От.Яроша,13) Інв. №103000117 2240 0.00

0
допорогова Листопад 

Зменшено на 199500,00 

грн. Зміни від 08.11.16

Поточний ремонт учбового корпусу (пр. 

Курчатова, 31) Інв. № 103000066 2240 0.00

0
допорогова Листопад Зменшено на 199500,00 

грн. Зміни від 08.11.16

Поточний ремонт будівлі КЗ "Харківський 

університетський ліцей Харківської міської 

ради Харківської області" (пр-т Науки, 20) 

Інв. № 103100016 2240 0.00

0

допорогова Листопад 
Зменшено на 160000,00 

грн. Зміни від 08.11.16

Поточний ремонт учбового корпусу (пр-т 

Науки, 20) Інв. № 103100016 2240 160,000.00

сто шістдесят тисяч 

грн. 00 коп. допорогова Листопад 
Збільшено на 160000,00 

грн. Зміни від 08.11.16
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