
Зміни у ДОДАТОКУ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ від 22.11.16 (зі змінами)  

на 2016 рік  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

ЄДРПОУ 02071205 

       

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтований 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

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) 2210 

15 000,00 

пʼятнадцять 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

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 

3 570,00 

три тисячі 
пʼятсот 
сімдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

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 

930,00 

девʼятсот 
тридцять грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

Послуги щодо друкування, інші за кодом 

ДК 016:2010 - 18.12.1 - (Друкарські 

послуги  - за кодом ДК 021:2015 - 

79810000-5)    2240 

8 910,00 
вісім тисяч 
девʼятсот 
десять грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



Паливо рідинне та газ; оливи мастильні за 

кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 - (Мастильні 

оливи та мастильні матеріали - за кодом 

ДК 021:2015 - 09211000-1)   2210 

8 000,00 

вісім тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Фарби та лаки на основі полімерів за 

кодом ДК 016:2010 - 20.30.1 - (Будівельні 

матеріали - за кодом ДК 021:2015 - 

44111000-1)   2210 

1 000,00 

одна тисяча 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

за кодом ДК 016:2010 - 20.41.3 - (Парфуми 

та засоби гігієни - за кодом ДК 021:2015 - 

33711000-7)    2210 

50 000,00 

пʼятдесят 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

Клеї за кодом ДК 016:2010 - 20.52.1 - (Клеї 

- за кодом ДК 021:2015 - 24910000-6)      2210 

2 000,00 
дві тисячі 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Засоби змащувальні; присадки; речовини 

антифризні готові за кодом ДК 016:2010 - 

20.59.4 - (Мастильні засоби - за кодом ДК 

021:2015 - 09210000-4)    2210 

5 200,00 

пʼять тисяч 
двісті грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Продукти хімічні різноманітні за кодом 

ДК 016:2010 - 20.59.5 - (Хімічна продукція 

різна - за кодом ДК 021:2015 - 24960000-1)  2210 

5 300,00 
пʼять тисяч 
триста грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Продукти хімічні різноманітні за кодом 

ДК 016:2010 - 20.59.5 - (Реактиви та 

контрастні речовини - за кодом ДК 

021:2015 - 33696000-5)  2210 

35 400,00 
тридцять 
пʼять тисяч 
чотириста 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Продукти хімічні різноманітні за кодом 

ДК 016:2010 - 20.59.5 - (Дезинфекційні 

засоби - за кодом ДК 021:2015 - 24455000-

8)  2210 

500,00 

пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; 

ґума тверда; вироби з твердої ґуми за 

кодом ДК 016:2010 -  22.19.7 - (Гумові 

вироби- за кодом ДК 021:2015 - 19510000-

4)                                                              2210 

800,00 

вісімсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



Труби, трубки, шланги та фітинги до них 

пластмасові за кодом ДК 016:2010 - 22.21.2 

- (Труби та арматура - за кодом ДК 

021:2015 - 44163000-0)                                                                                                                                   2210 

11 200,00 

одинадцять 
тисяч двісті 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Тара пластмасова за кодом ДК 016:2010 - 

22.22.1 - (Медичне обладнання та вироби 

медичного призначення різні - за кодом 

ДК 021:2015 - 33190000-8)  2210 

2 520,00 
 дві тисячі 
пʼятсот 
двадцять грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 09.11.16 

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 

3 270,00 
три тисячі  
двісті 
сімдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

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

кодом ДК 016:2010 - 22.29.2 - (Лабораторні 

піпетки та приладдя до них - за кодом ДК 

021:2015 - 38437000-7) 2210 

20 400,00 
двадцять 
тисяч 
чотириста 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

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

кодом ДК 016:2010 - 22.29.2 - (Плити, 

листи, стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами - за кодом 

ДК 021:2015 - 44170000-2) 2210 

200,00 

двісті грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Вироби абразивні за кодом ДК 016:2010 - 

23.91.1 - (Абразивні вироби - за кодом ДК 

021:2015 - 14810000-2)    2210 

4 400,00 
чотири тисячі 
чотириста 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Бруски та прутки гарячого оброблення, із 

сталі за кодом ДК 016:2010 - 24.10.6 - 

(Будівельні прути, стрижні, дроти та 

профілі - за кодом ДК 021:2015 - 44330000-

2)      2210 

8 000,00 

вісім тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Вироби конструкційні металеві та їхні 

частини за кодом ДК 016:2010 - 25.11.2 - 

(Вироби різні - за кодом ДК 021:2015 - 

44423000-1)     2210 

15 500,00 

пʼятнадцять 
тисяч пʼятсот 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



Інструменти ручні, інші за кодом ДК 

016:2010 - 25.73.3 - (Ручні інструменти 

різні - за кодом ДК 021:2015 - 44512000-2) 2210 

17 000,00 
сімнадцять 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Деталі змінні до ручних інструментів з 

механічним урухомлювачем/приводом чи 

без нього, або до верстатів за кодом ДК 

016:2010 - 25.73.4 - (Ручні інструменти 

різні - за кодом ДК 021:2015 - 44512000-2)                    2210 

7 100,00 

сім тисяч сто 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Вироби з дроту, ланцюги та пружини за 

кодом ДК 016:2010 -25.93.1 - Будівельні 

прути, стрижні, дроти та профілі - за кодом 

ДК 021:2015 - 44330000-2) 2210 

1 500,00 

одна тисяча 
пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні за 

кодом ДК 016:2010 - 25.94.1 - (Кріпильні 

деталі з наріззю - за кодом ДК 021:2015 - 

44531000-1)     2210 

500,00 

пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Лампи та трубки термоелектронні, з 

холодним катодом, або фотокатодні, 

зокрема електронно-променеві трубки за 

кодом ДК 016:2010 - 26.11.1  - (Лампи - за 

кодом ДК 021:2015 - 31531000-7)   2210 

54 450,00 
пʼятдесят 
чотири тисячі 
чотириста 
пʼятдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

Схеми друковані з умонтованими 

складниками за кодом ДК 016:2010 - 

26.12.1 - (Мікроелектронні машини й 

апарати та мікросистеми - за кодом ДК 

021:2015 - 31712000-0)   2210 

27 000,00 

двадцять сім 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

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 

2 470,00 

дві тисячі 
чотириста 
сімдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 09.11.16 

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 

10 000,00 

десять тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



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) 2210 

13 150,00 

тринадцять 
тисяч сто 
пʼятдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Прилади для вимірювання електричних 

величин і йонізівного випромінювання за 

кодом ДК 016:2010 - 26.51.4 - (Прилади 

для вимірювання величин- за кодом ДК 

021:2015 - 38340000-0) 2210 

3 100,00 

три тисячі  
сто грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Прилади оптичні, інші, та їхні частини  за 

кодом ДК 016:2010 - 26.70.2 - (Деталі 

мікроскопів різні - за кодом ДК 021:2015 - 

38519000-6)   2210 

22 000,00 

двадцять дві 
тисячі грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

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 

14 000,00 

чотирнадцять 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші за кодом ДК 016:2010 -

27.32.1 - (Мережеві кабелі - за кодом ДК 

021:2015 - 31310000-2) 2210 

3 000,00 

три тисячі  
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Лампи та світильники за кодом ДК 

016:2010 - 27.40.2 - (Освітлювальне 

обладнання та електричні лампи - за кодом 

ДК 021:2015 - 31500000-1)   2210 

1 000,00 

одна тисяча 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Холодильники та морозильники; машини 

пральні; електроковдри; вентилятори за 

кодом ДК 016:2010 - 27.51.1 - (Електричні 

побутові прилади - за кодом ДК 021:2015 - 

39710000-2) 2210 

4 700,00 

чотири тисячі 
сімсот грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 09.11.16 



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)                                                                   2210 

5 100,00 

пʼять тисяч 
сто грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Частини двигунів за кодом ДК 016:2010 -  

28.11.4  - (Двигуни та їх частини - за кодом 

ДК 021:2015 - 34310000-3)      2210 

4 900,00 
чотири тисячі 
девʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби 

до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів за кодом ДК 016:2010 - 

28.14.1 - (Крани, вентилі та клапани - за 

кодом ДК 021:2015 - 42131000-6)  2210 

100 

000,00 

сто  тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

Машини конторські/офісні, інші, та 

частини до них за кодом ДК 016:2010 - 

28.23.2 - (Частини та приладдя до офісної 

техніки - за кодом ДК 021:2015 - 30124000-

4) 2210 

10 000,00 

десять тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Машини й апарати неелектричні для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання та частини до них; машини та 

пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу за 

кодом ДК 016:2010 - 28.29.7 - (Інструменти 

для паяння м’яким і твердим припоєм та 

для зварювання, машини та устаткування 

для поверхневої термообробки і гарячого 

напилювання - за кодом ДК 021:2015 - 

42660000-0) 2210 

2 000,00 

дві тисячі 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для 

моторних транспортних засобів  за кодом 

ДК 016:2010 -  29.20.4 -  (Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання - за кодом ДК 021:2015 - 

50110000-9)    2240 

48 160,00 

сорок вісім 
тисяч сто 
шістдесят 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Устатковання електричне, інше, до 

моторних транспортних засобів і його 

частини  за кодом ДК 016:2010 -  29.31.2  -  

(Джгути дротів для двигунів - за кодом ДК 

021:2015 - 31612000-9)       2210 

4 700,00 

чотири тисячі 
сімсот грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Частини та приладдя до моторних 

транспортних засобів, н. в. і. у. за кодом 

ДК 016:2010 -  29.32.3  - (Механічні 

запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів - за кодом ДК 021:2015 - 

34320000-6)       2210 

7 500,00 

сім тисяч  
пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

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 )     2210 

58 410,00 пʼятдесят 
вісім тисяч 
чотириста 
десять грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

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)       2210 

3 000,00 

три тисячі  
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Убори наголовні захисні; ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки за кодом ДК 2210 

500,00 

пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 



016:2010 - 32.99.1 - Робочі рукавиці - за 

кодом ДК 021:2015 - 18141000-9)       

Технічне обслуговування та ремонтування 

інших автотранспортних засобів за кодом 

ДК 016:2010 - 45.20.2 - (Послуги з ремонту 

і технічного обслуговування вантажних 

автомобілів - за кодом ДК 021:2015 - 

50114000-7)       2240 

34 550,00 

тридцять 
чотири тисячі 
пʼятсот 
пʼятдесят грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Книжки друковані  за кодом ДК 016:2010 - 

58.11.1 - (Друковані книги, брошури та 

проспекти - за кодом ДК 021:2015 - 

22100000-1)  2210 

5 500,00 

пʼять тисяч 
пʼятсот грн. 
00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 25.10.16 

Послуги щодо видавання друкованої 

продукції, інші  за кодом ДК 016:2010 - 

58.19.1 - (Бланки - за кодом ДК 021:2015 - 

22820000-4)  2240 

32 000,00 

тридцять дві 
тисячі грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

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 

9 090,00 

девʼять тисяч 
девʼяносто 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Послуги у сфері інформаційних технологій 

і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. 

і. у. за кодом ДК 016:2010 - 62.09.2 - 

(Послуги з резервного копіювання - за 

кодом ДК 021:2015 - 72910000-2)   2240 

50 000,00 

пʼятдесят 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016  Зміни від 22.11.16. 

Збільшено з коду 

63.99.1 

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 

0,00 

  

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зменшено на 50000,00 

грн. до коду 62.09.2. 

Зміни від 

22.11.16./Зміни до 

кошторису від 

08.11.16 



Послуги щодо технічного випробовування 

й аналізування за кодом ДК 016:2010 - 

71.20.1 - (Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вимірювальних, 

випробувальних і контрольних приладів - 

за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2)      2240 

6 000,00 

шість тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 14.11.16 

Капітальний ремонт головного учбового 

корпусу (м-н Свободи, 4) Інв. № 

103100012 (Капітальний ремонт і 

реставрація - за кодом ДК 021:2015 - 

45453000-7)      3132 

1 335 

000,00 один мільйон 
триста 
тридцять 
пʼять тисяч 
грн. 00 коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 

Поточний ремонт головного учбового 

корпусу (м-н Свободи, 4) Інв. № 

103100012 
2240 

105 

000,00 сто  пʼять 
тисяч грн. 00 
коп. 

допорогова 

закупівля 
Листопад 2016 

Зміни до кошторису 

від 22.11.16 
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