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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рікзі змінами 
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут” 

(код за ЄДРПОУ 02071180) 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі КодК

ЕКВ 

(для 

бюдж

етних 

кошті

в) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процеду

ра 

закупівл

і 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

19.20.2 (паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні) 

2282, 

2281 

60 000,00 

(шістдесят тисяч 

гривень 00 коп.) 

 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель" 

96.01.1 (послуги щодо прання та 

хімічного чищення текстильних 

і хутряних виробів) 

2282, 

2281 

51 480,00 

(п’ятдесят одна 

тисяча чотириста 

вісімдесят гривень 

00 коп.)  

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

18.13.3 (послуги допоміжні, 

пов’язані з друкуванням) 

2282, 

2281 

54 960,00 

(п’ятдесят чотири 

тисячі дев’ятсот 

шістдесят гривень 

00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель» 

37.00.1 (послуги каналізаційні) 2282, 

2281 

259 200,00 (двісті 

п’ятдесят дев’ять 

тисяч двісті 

гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

36.00.2 (обробляння та 

розподіляння води 

трубопроводами) 

2282, 

2281 

442 500,00 

(чотириста сорок 

дві тисячі п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 
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закупівель 

35.30.1 (пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води) 

2282, 

2281 

2 270 000,00 (два 

мільйони двісті 

сімдесят тисяч 

гривень 00 коп.) 

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

35.12.1 (передавання 

електричної енергії) 

2282, 

2281 

1 535 316,00 (один 

мільйон п’ятсот 

тридцять п’ять 

тисяч триста 

шістнадцять 

гривень 00 коп.)  

---- ---- Відповідно до 

пункту 6 статті 40 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель 

61.90.1 (послуги 

телекомунікаційні, інші) 

2282, 

2281 

97 200,00(дев’янос

то сім тисяч двісті 

гривень 00 коп.) 

 

----- -----  

63.11.1 (послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги 

щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

57 600,00 

(п’ятдесят сім 

тисяч шістсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

61.10.4 (послуги зв'язку 

Інтернетом проводовими 

мережами) 

2282, 

2281 

65 736,00 

(шістдесят п’ять 

тисяч сімсот 

тридцять шість 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- 

 

 

-----  

61.10.3 (послуги щодо 

передавання даних мережами 

проводового зв'язку) 

2282, 

2281 

42 000,00 (сорок 

дві тисячі 

гривень00 коп.) 

----- -----  

58.11.1 (книжки друковані) 3210 55 500,00 

(п’ятдесят п’ять 

тисяч п’ятсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

84.24.1 (послуги у сфері 

громадського порядку та 

громадської безпеки) 

2282, 

2281 

70 668,00 

(сімдесят тисяч 

шістсот шістдесят 

вісім гривень 00 

коп.) 

----- -----  

33.12.1 (Ремонтування та 

технічне обслуговування машин 

загальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

119 850,00 (сто 

дев’ятнадцять 

тисяч вісімсот 

п’ятдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  
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38.11.2 (збирання безпечних 

відходів, непридатних для 

вторинного використовування) 

 

2282, 

2281 

119 960,00 (сто 

дев’ятнадцять 

тисяч дев’ятсот 

шістдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  

63.99.1 (послуги інформаційні, 

інші, н. в. і. у) 

2282, 

2281 

19 504,80 

(дев’ятнадцять 

тисяч п’ятсот 

чотири гривні 80 

коп.) 

----- -----  

53.20.1 (послуги поштові та 

кур'єрські, інші) 

2282, 

2281 5 000,00 (п’ять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

74.90.2 (послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

26 353,38 

(двадцятьшістьтис

яч триста 

п’ятдесят три 

гривні 38 коп.) 

----- -----  

95.11.1 ( послуги з 

ремонтування комп’ютерів і 

периферійного устатковання ) 

2282, 

2281 

99 900,00  

( дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот гривень 

00 коп.) 

----- -----  

20.30.2  (фарби та лаки, інші, 

та пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та 

друкарські чорнила) 

 

2282, 

2281 

59 460,00  

( п’ятдесят 

дев’ять тисяч 

чотириста 

шістдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

28 000,00  

( двадцять вісім 

тисяч 00 коп.) 

----- -----  

58.19.1 ( послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції, інші) 

2282, 

2281 

72 000,00 

 ( сімдесят дві 

тисячі 00 коп.) 

----- -----  

77.39.1 ( послуги щодо оренди 

та лізингу інших машин, 

устатковання та майна н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

3 600,00 ( три 

тисячі 

шістсотгривень 

00 коп.) 

----- -----  

18.12.1(послугищододрукуван

ня, інші) 

2282, 

2281 

99 900,00  

( дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

63.11.1 (послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги 

щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

63 600,00 

(шістдесят три 

тисячі шістсот 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 57 600,00 

+ 6 000,00 
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33.19.1(Ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

8942,98 (вісім 

тисяч дев’ятсот 

сорок дві гривні 98 

коп) 

----- -----  

62.02.2 (Послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

42,00 (сорок дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

74.90.2 (Послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у.) 

 

 

2282, 

2281 

33 798,56 

(тридцятьтритисяч

ісімсот дев’яносто 

вісім гривень56 

коп.) 

----- ----- 26 353,38 

+ 7 445,18 

 

63.11.1 (послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги 

щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

65 220,00 

(шістдесят п’ять 

тисячдвістідвадцят

ь гривень 00 коп.) 

----- ----- 63 600,00 

+ 1620,00 

49.39.1 (послуги міжміського та 

спеціального пасажирського 

наземного транспорту за 

розкладом) 

2282, 

2281 

27 700,00 

(двадцять сім 

тисяч сімсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

Капітальний ремонт гуртожитку 

№ 2 НТУ «ХПІ» по вул. 

Тимурівців. 9-а у м. Харкові 

3210 3091 416,00 ( три 

мільйона 

дев’яносто одна 

тисяча чотириста 

шістнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- ----- дод. угода № 4 від 

29.01.2015 р. до дог. 

№ 11 від 

22.02.2013р. 

Капітальний ремонт кафедри 

«зварювання» колишнього 

приміщення  енергомеханічної 

дільниці УПЦ НТУ «ХПІ» по 

вул. Фрунзе. 21 в м. Харкові 

( інв. № 1031000013) 

3210 255 672,00 ( двісті 

п’ятдесят п’ять 

тисяч шістсот 

сімдесят дві гривні 

00 коп.) 

----- ----- дод. угода №1 від 

30.01.2015  р. до 

дог. № 29 від 

15.12.2014р. 

85.59.1 ( послуги освітянські, 

інші,н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

9 800,00 (дев’ять 

тисяч вісімсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.13.1 ( газети друковані) 2282, 

2281 

1 980,00 (одна 

тисяча дев’ятсот 

вісімдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  

28.23.2 (машини 

конторські/офісні, інші, та 

частини до них) 

2282, 

2281 

32 324,00  

(тридцять дві 

тисячі триста 

двадцять чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

84.24.1 (послуги у сфері 

громадського порядку та 

2282, 77 064,00 

(сімдесят сім 

----- ----- 70 668,00 
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громадської безпеки) 2281 тисяч шістдесят 

чотири гривні 00 

коп.) 

+6 396,00 

74.90.2 ( послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

34 206,56 

(тридцять чотири 

тисячі двісті шість  

гривень 56 коп.) 

----- ----- 33 798,56 

 

+ 408,00 

 

26.12.3 (картки з убудованою 

мікросхемою ("smart"- картки) 

2282, 

2281 

80 655,00  

( вісімдесят тисяч 

шістсот п’ятдесят 

п’ять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( Пластини, листи, 

плівка, фольга та стрічки з 

пластмас, інші)  

2282, 

2281 

11 880,00  

( одинадцять тисяч 

вісімсот вісімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.23.1 (Машинки друкарські, 

машини для обробляння текстів 

і лічильні машини) 

2282, 

2281 

6 705,00 ( шість 

тисяч сімсот п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

28.14.1 (Крани, вентилі, клапани 

та подібні вироби до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних 

виробів) 

2282, 

2281 

2 454,00 (дві 

тисячі чотириста 

п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

25.93.1 (Вироби з дроту, 

ланцюги та пружини) 

2282, 

2281 

3 420,00 ( три 

тисячі чотириста 

двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

24.20.4 (Фітинги до труб чи 

трубок зі сталі, не литі) 

2282, 

2281 

8 841,00 ( вісім 

тисяч вісімсот 

сорок одна гривня 

00 коп.) 

----- -----  

23.42.1 (Вироби санітарно-

технічні керамічні) 

2282, 

2281 

4 384,80 ( чотири 

тисячі триста 

вісімдесят чотири 

гривні 80 коп.) 

----- -----  

22.19.3 (Труби, трубки та 

шланги з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з твердої 

ґуми) 

2282, 

2281 

13 026, 00  

( тринадцять тисяч 

двадцять шість 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.21.1 Радіатори та котли 

центрального опалення) 

2282, 

2281 

15 565,20 

(п’ятнадцять тисяч 

п’ятсот шістдесят 

п’ять гривень 20 

коп.) 

----- -----  

32.91.1 (Мітли та щітки) 2282, 

2281 

2 754,00 ( дві 

тисячі сімсот 

п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.). 

----- -----  
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20.41.3 (Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення ) 

2282, 

2281 

4 860,00 ( чотири 

тисячі вісімсот 

шістдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  

08.11.3 (Крейда та 

некальцинований доломіт) 

2282, 

2281 

5 040,00 ( п’ять 

тисяч сорок 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.11.1 (Будівлі складані 

металеві) 

2282, 

2281 

32 095,26  

( тридцять дві 

тисячі дев’яносто 

п’ять гривень 26 

коп.) 

----- -----  

 Капітальний ремонт 

електричних мереж 5 поверху 

гуртожитку № 10 НТУ «ХПІ», 

розташованого за адресоюм. 

Харків, пров. Артема, 4 

3210 237 595, 20 ( двісті 

тридцять сім тисяч 

п’ятсот дев’яносто 

п’ять гривень 20 

коп.) 

----- ----- дог.№ 2 від  

02.02.2015 р. 

Поточний ремонт фойє і 

коридору 1-го поверху 

гуртожитку НТУ «ХПІ» 

 № 15 за адресою: м. Харків, 

вул. Спортивна, 9  

2282, 

2281 

6 374,40 ( шість 

тисяч триста 

сімдесят чотири 

гривні 40 коп.) 

----- ----- дог. № 3 від  

02.02.2015 р. 

Капітальний ремонт 

сантехнічних систем 

гуртожитку № 13 НТУ «ХПІ» по 

вул. Клочківській, 218-а у м. 

Харків. 

3210 130 220,80 ( сто 

тридцять тисяч 

двісті двадцять 

гривень 80 коп.) 

----- ----- дод. угода № 3 від 

02.02.15 р. до дог. 

№ 14 від 16.04. 2013 

р. 

74.20.2 (Послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

20 420,00 

(двадцять тисяч 

чотириста 

двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

64.99.1 (Послуги фінансові, крім 

страхування та пенсійного 

забезпечення, інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

23 000,00 

(двадцять три 

тисячі гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

01.19.2 (Квіти зрізані та бутони 

квітів; насіння квітів) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

17.22.1 (Папір побутовий і 

туалетний та паперова 

продукція) 

2282, 

2281 

2 000,00 (Дві 

тисячі  гривень 00 

коп. ) 

----- -----  

20.41.3 (Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

12 289,02                

(дванадцять тисяч 

двістівісімдесят 

дев’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 4 860,00+7 429,02 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=25.11.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=74.20.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=64.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=01.19.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=17.22.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.22.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.41.3
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22.22.1 (Тара пластмасова) 2282, 

2281 

2 000,00 (двітисячі 

гривень  00 коп. ) 

----- -----  

01.11.7 (Овочі бобові сушені) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві 

тисячі гривень 00 

коп.) 

----- -----  

01.13.1(Овочі листкові) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві 

тисячі 00 коп. ) 

----- -----  

 01.13.3 (Культури овочеві 

плодоносні, інші) 

2282, 

2281 

693,00 (шістсот 

дев’яносто три 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

01.13.4 (Овочі коренеплідні, 

цибулинні та бульбо подібні) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  

тисяч 00 коп.) 

----- -----  

01.13.5 (Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  

тисяч 00 коп.) 

----- -----  

01.13.8 (Гриби та трюфелі) 2282, 

2281 

500,00 (п’ятсот 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

01.13.9 (Овочі свіжі н.в. і.у.) 2282, 

2281 

500,00 (п’ятсот 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

01.23.1 (Плоди цитрусових 

культур) 

2282, 

2281 

300,00 (триста 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

01.24.1 (Яблука) 2282, 

2281 

300,00 (триста 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

01.25.3 (Горіхи (крім 

дикорослих їстівних 

горіхів,арахісу та кокосів)) 

2282, 

2281 

300,00 (триста 

гривень 00 коп. 

----- -----  

01.47.2 (Яйця у шкарлупі, свіжі) 2282, 

2281 

15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 коп.)  

----- -----  

10.11.1 (М’ясо великої рогатої 

худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини 

конячих, свіже чи охолоджене ) 

2282, 

2281 

25 000,00 

(двадцять п’ять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.11.2 (Субпродукти великої 

рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших тварин 

родини конячих, свіжі чи 

охолоджені) 

2282, 

2281 

3 000,00 (три 

тисячі гривень 00 

коп.) 

----- -----  

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=22.22.1
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10.12.1 (М’ясо свійської птиці, 

свіже чи охолоджене ) 

2282, 

2281 

35 000,00 

(тридцять п’ять 

тисяч гривень 00 

коп.)  

----- -----  

10.13.1 (Консерви та готові 

страви з м’яса,  м’ясних 

субпродуктів чи крові) 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.20.1 (Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.20.2 (Риба, оброблена чи 

законсервована іншим 

способом; ікра осетрових та 

замінники ікри) 

2282, 

2281 

998,00 (дев’ятсот 

дев’яносто вісім 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.39.1 (Плоди та овочі, 

оброблені та законсервовані, 

крім картоплі ) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять  

тисяч 00 коп.) 

----- -----  

10.39.2 (Плоди й горіхи, 

оброблені та законсервовані) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна 

тисяча гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.41.5 (Олії рафіновані) 2282, 

2281 

15 000,00 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.42.1 (Маргарин і подібні 

харчові жири) 

2282, 

2281 

9 990,00 (дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.51.1 (Молоко та вершки, 

рідинні, обробленні) 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна 

тисяча гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.51.3 (Масло вершкове та 

молочні пасти) 

2282, 

2281 

2490,00 (дві тисячі 

чотириста 

дев’яносто 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.51.4 (Сир сичужний та 

кисломолочний сир) 

2282, 

2281 

10000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.51.5 (Продукти молочні, 

інші) 

2282, 

2281 

2000,00 (дві тисячі 

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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10.61.1 (Рис напівобрушений чи 

повністю обрушений, або 

лущений чи дроблений  ) 

2282, 

2281 

1992,00 (одна 

тисяча дев’ятсот 

дев’яносто дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

10.61.2 (Борошно зернових і 

овочевих культур; їхні суміші) 

2282, 

2281 

15000,50 

(п'ятнадцять тисяч 

гривень 50 коп.) 

----- -----  

10.61.3 (Крупи, крупка, гранули 

та інші продукти з зерна 

зернових культур) 

2282, 

2281 

3000,00 (три 

тисячі гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.72.1 (Вироби хлібобулочні, 

зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, 

тривалого зберігання) 

2282, 

2281 

6400,00 (шість 

тисяч чотириста 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.73.1 (Макарони, локшина, 

кускус і подібні вироби) 

2282, 

2281 

2 000,00 (дві 

тисячі гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.81.1 (Цукор-сирець, 

тростинний і очищений 

тростинний чи буряковий 

цукор(сахароза); меляса) 

2282, 

2281 

7000,00  (сім тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.82.2 (Шоколад і цукрові 

кондитерські вироби) 

2282, 

2281 

10000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.83.1 (Чай і кава, обробленні) 2282, 

2281 

2 000,00 (дві 

тисячі гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.84.1 (Оцет; соуси; суміші 

приправ; борошно та крупка 

гірчичні; гірчиця готова) 

2282, 

2281 

10 000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.84.2 (Прянощі, обробленні) 2282, 

2281 

1000,00 (одна 

тисяча гривень 00 

коп.) 

----- -----  

10.84.3 (Сіль харчова) 2282, 

2281 

997,50 (дев’ятсот 

дев’яносто сім 

гривень 50 коп.) 

----- -----  

10.89.1 (Супи, яйця,  дріжджі та 

інші харчові продукти; 

екстракти та соки з м’яса, риби 

2282, 

2281 

1 000,00 (одна 

тисяча гривень 00 

коп.) 

----- -----  
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й водяних безхребетних) 

10.71.1 (Вироби хлібобулочні, 

кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого 

зберігання) 

2282, 

2281 

60 500,00 

(шістдесят тисяч 

п’ятсот  гривень 

50 коп.) 

----- -----  

11.07.1 (Води мінеральні та 

безалкогольні напої) 

2282, 

2281 

 15  000,00 

(п'ятнадцять  тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.32.1 (Соки фруктові та 

овочеві) 

2282, 

2281 

5 000,00 (п’ять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

81.29.1 ( Послуги щодо 

очищування, інші) 

2282, 

2281 

15 211,40 

(п'ятнадцять тисяч 

двісті одинадцять  

гривень 40 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (Вироби з 

недорогоцінних металів, інші) 

2282, 

2281 

15 717,36 

(п’ятнадцять тисяч 

сімсот сімнадцять 

тисяч 36 коп.) 

----- -----  

28.99.1 (Машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

10 855,98 ( десять 

тисяч вісімсот 

п’ятдесят п’ять 

тисяч 98 коп.) 

----- -----  

32.99.1 (Убори наголовні 

захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, 

штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

26 229,33  

( двадцять шість 

тисяч двісті 

двадцять дев’ять 

тисяч 33 коп.) 

----- -----  

22.19.7 (Вироби з вулканізованої 

ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

4 632,00 ( чотири 

тисячі шістсот 

тридцять дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

25.71.1 (Вироби ножові та 

столові прибори ) 

2282, 

2281 

3 975,00 ( три 

тисячі дев’ятсот 

сімдесят п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

22.29.2 (Вироби пластмасові 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

38 436,00  

( тридцять вісім 

тисяч чотириста 

тридцять шість 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

25.72.1 (Замки та завіси ) 2282, 

2281 

1 920,00 ( одна 

тисяча дев’ятсот 

двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  
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http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=32.99.1
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13.95.1 (Матеріали неткані та 

вироби з нетканих матеріалів, 

крім одягу) 

2282, 

2281 

10 240,00 ( десять 

тисяч двісті сорок 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

49.39.3 (Перевезення пасажирів 

наземним транспортом поза 

розкладом) 

2282, 

2281 

30 000,00 

(тридцять тисяч 00 

коп.) 

----- -----  

38.12.1(Збирання небезпечних 

відходів) 

2282, 

2281 

24 684,00  

( двадцять чотири 

тисячі шістсот 

вісімдесят чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

20.13.6 (Речовини хімічні 

неорганічні основні, інші, н. в. і. 

у.) 

2282, 

2281 

17 550,00  

( сімнадцять тисяч 

п’ятсот п’ятдесят  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

53.10.1 (Послуги поштові у 

межах зобов'язання щодо 

надання універсальних послуг) 

2282, 

2281 

 1 932,00  (одна 

тисяча дев’ятсот 

тридцять дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

71.11.1 (Плани та кресленики 

архітектурні) 

2282, 

2281 

105 393,38 (сто 

п’ять тисяч триста 

дев’яносто три 

гривні 38 коп.)з 

ПДВ (17 565,56 

грн.) 

----- ----- дог. № 1790007 від  

05.02.2015 р. 

Встановлення технічного стану 

конструкцій та інженерних 

мереж з розробкою проектної 

документації для проведення 

капітального ремонту захисної 

споруди ЦО на 150 чоловік в 

навчальному корпусі У-2 НТУ 

«ХІІ» за адресою вул. Фрунзе, 

21 в м. Харкові (інвентарний 

номер будівлі-1031000117). 

3210 40 464,00  (сорок 

тисяч чотириста 

шістдесят чотири 

грн.00 коп.).  

 

----- ----- дод. угода № 2 від 

05.02.2015 р. до дог. 

№ ХПИ 3/2014 від 

10.12. 2014 р. 

Капітальний ремонт залу 

гімнастики навчально-

спортивного комплексу №2 

НТУ "ХПІ" по вул.Пушкінської, 

85/1 в м.Харків (инв.№ 

1031000012). 

3210 399 998,40 (триста 

дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто вісім 

гривень 40 коп.) 

----- ----- Дог. № 6. від 

5.02.2015 р. 

Поточний ремонт системи 

вентиляції в гуртожитку №12 

НТУ "ХПІ" за адресою: м. 

Харків, вул. Целіноградська, 32 

(інв. № 1032000250). 

2282, 

2281 

119 991,60 (сто 

дев'ятнадцять 

тисяч дев'ятсот 

дев'яносто одна 

гривень 60 коп.) з 

ПДВ (19998,60 

грн.). 

----- ----- Дог. № 5 від 

5.02.2015 р. 

Поточний ремонт системи 

вентиляції в гуртожитку №9 

2282, 119 878,80 (сто 

дев'ятнадцять 

----- ----- Дог. №7 від 

5.02.2015 р. 
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НТУ "ХПІ" за адресою: м. 

Харків, вул. Целіноградська, 38 

(інв. № 1032000242). 

2281 тисяч вісімсот 

сімдесят вісім  

гривень 60 коп.) з 

ПДВ (19979,80 

грн.) 

Поточний ремонт системи 

вентиляції в гуртожитку №11 

НТУ "ХПІ" за адресою: м. 

Харків, вул. Целіноградська, 48 

(інв. № 1032000243). 

2282, 

2281 

52 776,00 

(п’ятдесят дві 

тисячі сімсот 

сімдесят шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- Дог. № 4 від 

5.02.2015 р. 

61.10.2 (Послуги щодо 

пропускання трафіку мережами 

проводового електрозв'язку) 

2282, 

2281 

 399,12  (триста 

дев’яносто  

дев’ять  гривень 

12 коп.) 

----- -----  

61.20.2 (Послуги щодо 

пропускання трафіку мережами 

безпроводового зв'язку) 

2282, 

2281 

1 620,00 (одна 

тисяча  шістсот 

двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

80.20.1 (Послуги систем 

безпеки) 

2282, 

2281 

 13 548,10 

(тринадцять тисяч 

п’ятсот сорок вісім 

гривень 10. коп. ) 

----- -----  

74.90.1 (Послуги щодо надання 

професійної та технічної 

допомоги та консультаційні, н. 

в. і. у.) 

2282, 

2281 

2 724,00 (дві 

тисячі сімсот 

двадцять чотири 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

58.13.3 (Продаж рекламного 

місця в газетах) 

 1 789,00 (одна 

тисяча сімсот 

вісімдесят дев’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

33.13.1 (Ремонтування та 

технічне обслуговування 

електронного й оптичного 

устаткування) 

2282, 

2281 

13 200,00 

(тринадцять тисяч 

двісті гривень 00 

коп.) 

----- -----  

74.90.2 (Послуги професійні, 

технічні та комерційні, інші, 

н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

38299,56 (тридцять 

вісім тисяч двісті 

дев’яносто дев’ять   

гривень 56 коп.) 

----- ----- 34 206,56+4 093,00 

85.59.1 (Послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

10 900,00 (десять 

тисяч дев’ятсот  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 9 800,00+1 100,00 

26.80.1 (Носії інформації 

магнітні й оптичні) 

2282, 

2281 

11 672,52 

(одинадцять тисяч  

шістсот сімдесят 

дві гривні 52 коп.) 

----- -----  

26.20.2 (Блоки пам’яті  та інші 

запам’ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

8 776,98 (вісім 

тисяч сімсот 

сімдесят шість 

гривень 98 коп.) 

----- -----  

26.20.3 (Блоки машин 

автоматичного обробляння 

інформації, інші) 

2282, 

2281 

8 881,44 (вісім 

тисяч  вісімсот 

вісімдесят одна 

----- -----  
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гривня 44 коп.) 

26.20.4 (Частини та приладдя до 

обчислювальних  машин) 

2282, 

2281 

11 709,06 

(одинадцять тисяч 

сімсот дев’ять 

гривень 06 коп.) 

----- -----  

26.11.3 (Схеми електронні 

інтегровані) 

2282, 

2281 

 5 880,00 (п’ять 

тисяч вісімсот 

вісімдесят гривень  

00 коп.) 

----- -----  

25.99.2 (Вироби з 

недорогоцінних металів, інші) 

2282, 

2281 

16 385,16  

(шістнадцять 

тисяч триста  

вісімдесят п’ять  

гривень 16 коп.) 

----- ----- 15 717,36+667,80 

62.02.2 (Послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

126,00 (сто 

двадцять шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 42,00+84,00 

58.11.6 (Послуги щодо видання 

ліцензії, пов'язаної з книжками) 

2282, 

2281 

16 380,00 

(шістнадцять 

тисяч триста 

вісімдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  

68.20.1(Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості) 

2282, 

2281 

1 191,60 (одна 

тисяча сто 

дев’яносто 

однагривня 60 коп. 

) 

----- -----  

85.59.1 (Послуги освітянські, 

інші, н.в.і.у.) 

2282, 

2281 

13 900,00 

(тринадцять тисяч 

дев’ятсот  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 10900,00+3 000,00 

13.92.2 (Вироби текстильні 

готові, інші) 

2282, 

2281 

99 820,00 

(дев’яностодев’ять 

тисяч вісімсот 

двадцять гривень 

00 коп  ) 

----- -----  

31.03.1 (Матраци) 2282, 

2281 

99 325,00 

(дев’яностодев’ять 

тисяч триста 

двадцять п’ять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.19.1 (послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції, інші) 

2282, 

2281 

88 340,40 

 (вісімдесят вісім  

тисяч триста 

сорок гривень40 

коп.) 

----- ----- 72 000,00+16 340,40 

32.99.1 (Убори наголовні 

захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та 

2282, 

2281 

27374,33 ( 

двадцять сім тисяч 

тристасімдесят 

чотиригривні 33 

----- ----- 26 229,33+1 075,00 
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нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, 

штемпельні подушечки) 

коп.) 

62.02.2 (Послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

3 059,28 (три 

тисячі шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 126,00+2933,28 

81.22.1 (Послуги щодо 

очищування промислових 

об'єктів) 

2282, 

2281 

888,00 (вісімсот 

вісімдесят вісім 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

10.82.2 (Шоколад і цукрові 

кондитерські вироби) 

2282, 

2281 

7 000,00 (десять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- ----- 10 000,00-3 000,00 

10.83.1 (Чай і кава, обробленні) 2282, 

2281 

3074,00 (три  

тисячі сімдесят 

чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- 2000,00 +1 074,00 

10.51.2 (Молоко у твердих 

формах) 

2282, 

2281 

1 021,00 (одна 

тисяча двадцять 

одна гривня 00 

коп.)  

----- -----  

10.82.1 (Какао терте, какао-

масло, жири й олія, какао-

порошок) 

2282, 

2281 

905,00 (дев’ятсот 

п’ять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

81.30.1 (Послуги щодо 

благоустрою території) 

2282, 

2281 

 3 500,00 (три 

тисячі п’ятсот 

гривень коп. ) 

----- -----  

80.20.1 (Послуги систем 

безпеки) 

2282, 

2281 

16087,29 

(шістнадцять 

тисяч вісімдесят 

сім гривень 29 

коп. ) 

----- ----- 13 548,10+2 539,19 

71.20.1 (Послуги щодо 

технічного випробовування й 

аналізування) 

2282, 

2281 

6784,50 (шість 

тисяч сімсот 

вісімдесят чотири 

гривні 50 коп.) 

----- -----  

27.40.1 (Лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи 

дугові) 

2282, 

2281 

17 091,00 

(сімнадцять тисяч  

дев’яносто одна 

гривня 00 коп.) 

----- -----  

27.32.1 (Проводи та кабелі 

електронні й електричні, інші) 

2282, 

2281 

4 402,30 (чотири 

тисячі дві гривні 

30 коп.) 

----- -----  

27.40.2 (Лампи та світильники) 2282, 

2281 

900,00 (дев’ятсот  

гривень 00 коп.) 

----- -----  
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25.94.1 (Вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

268,00 (двісті 

шістдесят вісім  

гривень 00 коп.) 

----- -----  

27.40.4 (Частини ламп і 

освітлювального устаткування) 

2282, 

2281 

11 687,40 

(одинадцять тисяч 

шістсот вісімдесят 

сім    гривень 40 

коп.) 

----- -----  

27.33.1 (Пристрої 

електромонтажні) 

2282, 

2281 

7 605,40 (сім тисяч 

шістсот п’ять 

гривень 40 коп .) 

----- -----  

33.12.2  ( Ремонтування та 

технічне обслуговування 

машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

1 853,00 (одна 

тисячавісімсот 

п’ятдесят три  

гривні 00 коп. ) 

----- -----  

18.11.1 (Друкування газет ) 

 

2282, 

2281 

55 456,99 

(п’ятдесят п’ять  

тисяч  чотириста 

п’ятдесят  шість 

гривень 99 коп.) 

----- -----  

74.20.3 (Послуги фотографічні, 

інші) 

2282, 

2281 

7 713,60 (сім тисяч 

сімсот тринадцять 

гривень 60 коп.) 

----- -----  

28.14.1 (Крани, вентилі, клапани 

та подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів) 

2282, 

2281 

3 678,00 (три 

тисячі шістсот 

сімдесят вісім 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 2 454,00+1 224,00 

22.21.2 (Труби, трубки, шланги 

та фітинги до них пластмасові) 

2282, 

2281 

1 873,80 (одна 

тисяча вісімсот 

сімдесят три 

гривні 80 коп.) 

----- -----  

Строкове платне володіння та 

користування приміщення ТОВ 

«Тростянецький Електрозавод», 

що знаходиться за адресою: 

Сумська область, м. 

Тростянець, вул.. Горького,56     

3210 50 526,00 

(п’ятдесят  тисяч 

п’ятсот сімнадцять  

гривен 60 коп.) 

----- -----  

17.12.7 (папір і картон 

оброблені) 

2282, 

2281 

25 000,00 

(двадцять п’ять 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  

58.11.1 (книжки друковані) 3210 

 

56 400,00 

(п’ятдесят шість 

тисяч чотириста 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 55 500,00+900,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

25 508,71 

(двадцять п’ять 

тисяч  вісім 

гривень 71 коп.) 

----- ----- 1 980+23528,71 

63.99.1 (послуги інформаційні, 

інші, н. в. і. у) 

2282, 66 301,20 

(шістдесят шість 

----- ----- 19 504,80+46 796,40 
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2281 тисяч триста одна  

гривня20 коп.) 

17.23.1 ( вироби канцелярські, 

паперові) 

2282, 

2281 

45 674,00  

(сорок п’ять 

тисяч шістсот 

сімдесят 

чотиригривні 00 

коп.) 

----- ----- 28 000,00+17 674,00  

27.90.1 (устаткування 

електричне, інше, та його 

частини) 

3210 8 240,00 (вісім 

тисяч двісті 

сорок гривні 00 

коп.) 

----- -----  

26.70.2 (прилади оптичні, інші, 

та їхні частини) 

3210 144 035,00 (сто 

сорок чотири 

тисячі тридцять 

п’ять гривень 00 

коп.) 

----- -----  

28.23.2 (машини 

конторські/офісні, інші, та 

частини до них) 

2282, 

2281 

34 474,00  

(тридцять чотири 

тисячі 

чотиристасімдесят 

чотири гривні 00 

коп.) 

----- ----- 32 324,00+2 150,00 

27.32.1 (проводи та кабелі 

електронні й електричні, інші) 

2282, 

2281 

4 832,30 (чотири 

тисячі вісімсот 

тридцять дві 

гривні 30 коп.) 

----- ----- 4 402,30+430,00 

35.11.1  (енергія електрична) 

Відшкодування за 

електроенергію за рік в 

приміщенні ТОВ 

«Тростянецький Електрозавод», 

що знаходиться за адресою: 

Сумська область, м. Тростянець, 

вул.. Горького,56     

2282, 

2281 

22 752,00 

(двадцять дві 

тисячі  сімсот 

п’ятдесят дві 

гривні 00 коп. ) 

----- -----  

36.00.1  (вода природна) 

Відшкодування за 

водопостачання  за рік в 

приміщенні ТОВ 

«Тростянецький Електрозавод», 

що знаходиться за адресою: 

Сумська область, м. Тростянець, 

вул.. Горького,56     

2282, 

2281 

5 961,60 (п’ять 

тисяч дев’ятсот 

шістдесят одна 

гривня 60 коп. ) 

----- -----  

37.00.1 (послуги каналізаційні) 

Відшкодування за 

водовідведення   за рік в 

приміщенні ТОВ 

«Тростянецький Електрозавод», 

що знаходиться за адресою: 

Сумська область, м. Тростянець, 

вул.. Горького,56     

2282, 

2281 

7 963,20 (сім тисяч 

дев’ятсот 

шістдесят три 

гривні 20 коп.) 

----- -----  
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35.30.1 ( пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води) Відшкодування за 

теплопостачання  за рік в 

приміщенні ТОВ 

«Тростянецький 

Електрозавод», що 

знаходиться за адресою: 

Сумська область, м. 

Тростянець, вул.. Горького,56 

2282, 

2281 

48 622,80 (сорок 

вісім тисяч 

шістсот двадцять 

дві гривні 80 коп.) 

----- -----  

32.91.1 (мітли та щітки) 2282, 

2281 

7 154,00 ( сім 

тисяч п’ятсот  

п’ятдесят чотири 

гривні 00 коп.). 

----- ----- 2754,00+4400,00 

25.72.1 (замки та завіси ) 2282, 

2281 

10 190,10 (десять 

тисяч 

стодев’яносто 

гривень 10 коп.) 

----- ----- 1920,00+8 270,10 

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

2 377,20 (дві 

тисячі триста 

сімдесят сім 

гривень 20 коп.) 

----- -----  

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

116,64 (сто 

шістнадцять 

гривень 64 коп.) 

----- -----  

25.94.1 (вироби кріпильні та 

ґвинтонарізні) 

2282, 

2281 

378,88(триста 

сімдесят вісім  

гривень 88 коп.) 

----- ----- 268,00+110,88 

82.30.1 (послуги щодо 

організовування конференцій і 

спеціалізованих виставок) 

2282, 

2281 

17 071,00 

(Сімнадцять тисяч 

сімдесят одна 

гривня  00 коп. ) 

----- -----  

71.20.1 (послуги щодо 

технічного випробовування й 

аналізування) 

2282, 

2281 

7 029,50 (сім тисяч 

двадцять дев’ять  

гривень 50 коп.) 

----- ----- 6 784,50+245,00 

08.12.1 (гравій та пісок) 2282, 

2281 

 15 720,25 

(п'ятнадцять тисяч 

сімсот двадцять 

гривень 25 коп. ) 

----- -----  

23.61.1 (вироби з бетону для 

будівництва) 

2282, 

2281 

 6 600,00 (шість 

тисяч шістсот 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

58.13.3 (продаж рекламного 

місця в газетах) 

2282, 

2281 

3 785,00 (три 

тисячі  сімсот 

вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 1 789,00+1 996,00 

26.80.1 (носії інформації 

магнітні й оптичні) 

2282, 

2281 

31 986,27 

(тридцятьодна 

тисячадев’ятсот 

вісімдесят шість  

гривень27 коп.) 

----- ----- 11 672,52+20 313,75 

27.12.3 (пульти, панелі та інші 

основи) 

2282, 15 476,25 

(п’ятнадцять тисяч 

----- -----  
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2281 чотириста 

сімдесят шість 

гривень 25 коп.) 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної 

апаратури) 

2282, 

2281 

8 951,25 (вісім 

тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят одна 

гривня 25 коп. ) 

----- -----  

27.12.1 (апаратура електрична 

для комутації чи захисту 

електричних кіл на напругу 

більше ніж 1000 В) 

2282, 

2281 

 1 507,50 (одна 

тисяча п’ятсот сім 

гривень 50 коп) 

----- -----  

28.23.1 (машинки друкарські, 

машини для обробляння текстів 

і лічильні машини) 

2282, 

2281 

20 840,00 

(двадцять тисяч 

вісімсот сорок 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 6 705,00+14 135,00 

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

43 770,00 (сорок 

три тисячісімсот 

сімдесят гривень 

00 коп.) 

----- ----- 20 420+23 350,00 

поточний ремонт вікон у 

неслужбових приміщеннях №27, 

33, 45 книгосховища з 

переходом НТУ "ХГП" за 

адресою вул. Фрунзе, 21, у м. 

Xаркові (інв. № 1031000239) 

2282, 

2281 

6 582,00 (шість 

тисяч п’ятсот 

вісімдесят дві 

гривні 00 коп.) 

----- ----- Дог. №3  від 

27.02.2015 

33.13.1 (ремонтування та 

технічне обслуговування 

електронного й оптичного 

устаткування) 

2282, 

2281 

14 818,80 

(чотирнадцять 

тисяч 

вісімсотвісімнадця

тьгривень 80 коп.) 

----- ----- 13 200,00+1 618,80 

62.02.2 (послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

6 083,28 (три 

тисячі шість 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 059,28 +3024,00 

85.60.1 (послуги освітянські 

допоміжні) 

2282, 

2281 

35 520,00 

(тридцять п’ять 

тисяч п’ятсот 

двадцять гривень) 

----- -----  

33.12.2  ( ремонтування та 

технічне обслуговування 

машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

9763,00 (дев’ять  

тисяч сімсот   

шістдесят три  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 1 853,00+7 910,00 

63.99.1 (послуги інформаційні, 

інші, н. в. і. у) 

2282, 

2281 

66 501,20 

(шістдесят шість 

тисяч п’ятсот  

одна  гривня20 

коп.) 

----- ----- 66 301,20+200,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

29 108,71 

(двадцять дев’ять 

тисяч сто вісім 

----- ----- 25 508,71+3 600,00 
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гривень 71 коп.) 

74.90.1 (послуги щодо надання 

професійної та технічної 

допомоги та консультаційні, н. 

в. і. у.) 

2282, 

2281 

7 279,00 (сім тисяч 

двісті сімдесят 

дев’ять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 2 724,00+4 555,00 

58.19.1 (послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції, інші) 

2282, 

2281 

92 340,40 

 (дев’яносто дві  

тисячі триста 

сорок гривень 40 

коп.) 

----- ----- 88 340,40+4 000,00 

20.41.3 (мило, засоби мийні та 

засоби для чищення) 

2282, 

2281 

   14 989,02 

(чотирнадцять 

тисяч дев’ятсот  

вісімдесят дев’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 12289,02+2 700,00 

74.20.3 (послуги фотографічні, 

інші) 

2282, 

2281 

17193,60(сімнадця

ть тисяч сто  

дев’яносто три  

гривні 60 коп.) 

----- ----- 7713,6+9 480,00 

23.91.1 (вироби абразивні) 2282, 

2281 

1 240,50(одна 

тисячадвістісорок 

гривень50 коп.) 

----- -----  

25.73.4 (деталі змінні до ручних 

інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи 

без нього, або до верстатів) 

2282, 

2281 

42,00( сорок дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

20.30.1 (лаки та фарби) 2282, 

2281 

5677,84 (п’ять 

тисяч  шістсот 

сімдесят сім 

гривень 84 коп.) 

----- ----- 2 377,20+3 297,64 

20.52.1 (клеї) 2282, 

2281 

915,84 (дев’ятсот 

п’ятнадцять   

гривень84 коп.) 

----- ----- 116,64+799,20 

80.20.1 (послуги систем 

безпеки) 

2282, 

2281 

26369,99 (двадцять 

шість тисяч триста 

шістдесят дев’ять  

гривень 99 коп. ) 

----- ----- 16 087,29+10 282,74 

58.13.3 (продаж рекламного 

місця в газетах) 

2282, 

2281 

5 985,00 (п’ять  

тисячдев’ятсот  

вісімдесят п’ять  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 3 785,00+2 200,00 

73.11.1(послуги рекламних 

агентств) 

 

2282, 

2281 

10 450,00 (десять  

тисяччотириста 

п’ятдесят   гривень 

00 коп.) 

----- -----  

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

58 570,00(п’ятдеся

т вісім  тисяч 

п’ятсот  сімдесят 

гривень 00 коп.) 

----- ----- 47 770,00 +10 800,0

0 

14.19.1 (одяг, дитячий, 

спортивні костюми та 

інший одяг, аксесуари та 

2282, 

2281 

6 000,00 (шість 

тисяч гривень 00 

коп.) 

----- -----  
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деталі одягу, трикотажні) 

20.14.1 (вуглеводні та їхні 

похідні) 

2282, 

2281 

242,40 (двісті 

сорок дві гривні 40 

коп.) 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них) 

2282, 

2281 

13915,20 

(тринадцять тисяч 

дев’ятсот 

п'ятнадцять 

гривень 20 коп.) 

----- -----  

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

15 462,72 

(п'ятнадцять тисяч 

чотириста 

шістдесят дві 

гривні 72 коп.) 

 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

24 157,12 

(двадцять чотири 

тисячі сто 

п’ятдесят сім 

гривень 12 коп.) 

 

----- -----  

28.23.1 (машинки друкарські, 

машини для обробляння текстів 

і лічильні машини) 

2282, 

2281 

22182,64 

(двадцятьдві 

тисячісто 

вісімдесят дві 

гривні64 коп.) 

----- ----- 20 840,00+1 342,64 

18.14.1(послуги палітурні та 

послуги, пов'язані з 

оправлянням) 

2282, 

2281 

50 000,00 

(п’ятдесят тисяч 

гривень 00  коп.) 

----- -----  

71.20.1 (послуги щодо 

технічного випробовування й 

аналізування) 

2282, 

2281 

8519,50(вісім 

тисяч п’ятсот  

дев’ятнадцять   

гривень 50 коп.) 

----- ----- 7 029,50+1 490,00 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

18 270,00 

(вісімнадцять 

тисяч двісті 

сімдесят гривень 

00 коп.)  

----- -----  

58.19.1 (послуги щодо 

видавання друкованої 

продукції, інші) 

2282, 

2281 

94057,4 

(дев’яносто 

чотири  тисячі  

п’ятдесят сім 

гривень 40 коп.) 

----- ----- 93 340,40+1 717,00 

Капітальний ремонт покрівлі 

електрокорпусу  НТУ «ХПІ» за 

адресою вул. Фрунзе, 21 в м. 

3210 34 402,00 

(тридцять чотири 

тисячі чотириста 

дві  гривні 00 коп.) 

  дод. угода № 5 від 

12.03.2015 р. до дог. 

№ 15 від 14.08. 2013 

р. 
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Харкові 

33.19.1(ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

9482,98 (дев’ять 

тисяч чотириста  

сорок дві гривні 98 

коп.) 

----- ----- 8 942,98+540,00 

08.91.1(мінерали для хімічної 

промисловості чи виробництва 

добрив) 

2282, 

2281 

650,00(шістсот 

п’ятдесят гривень 

00 коп.) 

----- -----  

73.11.1(послуги рекламних 

агентств) 

 

2282, 

2281 

11 980,00 

(одинадцять  

тисячдев’ятсот 

вісімдесят  

гривень 00 коп.) 

----- ----- 10 450,00+1 530,00 

63.11.1 (послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги 

щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

71 220,00 

(сімдесят одна 

тисячадвістідвадця

ть гривень 00 коп.) 

----- ----- 65 220,00 + 6 000,00 

26.80.1 (носії інформації 

магнітні й оптичні) 

2282, 

2281 

46530,27(сорок 

шість тисяч  

п’ятсот  тридцять 

гривень27 коп.) 

----- ----- 31986,27+14 544,00 

26.11.3 (схеми електронні 

інтегровані) 

2282, 

2281 

10806,00(десять 

тисяч вісімсот 

шість гривень  00 

коп.) 

----- ----- 5 880,00+4 926,00 

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

50554,12 

(п’ятдесят  тисяч 

п’ятсот  п’ятдесят 

чотири гривні 12 

коп.) 

 

----- ----- 24 157,12+26397,00 

26.20.2 (блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні пристрої) 

2282, 

2281 

18453,72 

(вісімнадцять 

тисяч чотириста 

п’ятдесят  три 

гривні 72 коп.) 

 

----- ----- 15 462,72+2 991,00 

26.20.3 (блоки машин 

автоматичного обробляння 

інформації, інші) 

2282, 

2281 

18427,44 (дев’ять  

тисяч п’ятсот 

шістдесят п’ять  

гривень 44 коп.) 

----- ----- 8 881,44+9 546,00 

62.02.2 (послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

2282, 

2281 

18 083,28 

(вісімнадцять 

тисяч вісімдесят 

три гривні28 коп.) 

----- ----- 6 083,28+12 000,00 
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технологічною 

інфраструктурою) 

25.11.1 (будівлі складані 

металеві) 

2282, 

2281 

48 752,00 

( сорок вісім тисяч 

сімсот п’ятдесят 

дві  гривні 00 коп.) 

----- ----- 32 095,26+16656,74 

 Капітальний ремонт аудиторії 

204 електротехнічного корпусу  

НТУ «ХПІ», розташованого за 

адресою 

м. Харків, вул. Фрунзе, 21 

(інвентарний номер будівлі 

1031000003) 

3210  315 168,68 (триста 

п'ятнадцять  тисяч  

сто шістдесят вісім 

гривень 68 коп.) 

----- ----- дог. № 7 від  

17.0.2015 р.3 

Капітальний ремонт покрівлі 

палацу студентів  НТУ «ХПІ» за 

адресою вул. Пушкінська, 79у м. 

Харкові 

3210 356 145,60 (триста 

п’ятдесят шість 

тисяч сто сорок 

п’ять   гривні 60 

коп.) 

----- ----- дод. угода № 6 від 

17.03.2015 р. до дог. 

№ 7-А від 19.12. 

2012 р. 

49.31.1(послуги щодо міського 

та приміського перевезення 

пасажирів залізницею) 

2282, 

2281 

30 000,00 

(тридцять тисяч 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

32.99.1 (убори наголовні 

захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, 

штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

27961,73 ( 

двадцять сім тисяч 

дев’ятсот 

шістдесят 

однагривня 73 

коп.) 

----- ----- 27374,33 + 587,40 

20.11.1 (гази промислові) 2282, 

2281 

20070,00(двадцять 

тисяч  сімдесят 

гривень 00 коп.)  

----- ----- 18 270,00+1 800,00 

25.92.1 (вмістини металеві легкі) 2282, 

2281 

4 120,00 (чотири 

тисячі сто 

двадцять гривень ) 

----- -----  

23.44.1 (вироби керамічні 

технічної призначеності, інші) 

2282, 

2281 

4 280,20 (чотири 

тисячі  двісті 

вісімдесят гривень 

20 коп. 

----- -----  

26.20.1 (машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них) 

2282, 

2281 

17115,20(сімнадця

ть тисяч сто 

п'ятнадцять 

гривень 20 коп.) 

----- ----- 13 915,20+ 3 200,00 

27.12.3 (пульти, панелі та інші 

основи) 

2282, 

2281 

17772,45 

(сімнадцять   тисяч 

сімсот сімдесят дві 

гривні45 коп.) 

----- ----- 15 476,25+2296,2 

26.80.1 (носії інформації 

магнітні й оптичні) 

2282, 

2281 

51329,15 

(п’ятдесят одна 

тисячатриста  

двадцять дев’ять  

----- ----- 46530,27+ 4 798,88 
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гривень15 коп.) 

27.12.4 (частини електричної 

розподільчої та керувальної 

апаратури) 

2282, 

2281 

12857,01 

(дванадцять  тисяч 

вісімсот п’ятдесят 

сім гривень 01 

коп. ) 

----- ----- 8 951,25+3 905,46 

17.12.7 (папір і картон 

оброблені) 

2282, 

2281 

26949,22 (двадцять 

шість тисяч 

дев’ятсот сорок 

дев’ять гривень 22 

коп.) 

----- ----- 25 000,00+1 949,22 

74.20.2 (послуги фотографічні 

спеціалізовані) 

2282, 

2281 

73 920,00(сімдесят 

три   тисячі 

дев’ятсот  

двадцять  гривень 

00 коп.) 

----- ----- 58 570,00+ 15350,00 

33.12.2  ( ремонтування та 

технічне обслуговування 

машин і устаткування 

спеціальної призначеності) 

 

2282, 

2281 

16 163,00(шістнад

цять тисяч сто   

шістдесят три  

гривні 00 коп.) 

----- ----- 9 763,00+6 400,00 

58.13.1 (газети друковані) 2282, 

2281 

26 500,92(двадцять 

шість тисяч 

п’ятсот  гривень 

92 коп.) 

----- ----- 29108,71 - 2607,79 

58.14.1 (журнали та періодичні 

видання друковані) 
 

2282, 

2281 

96837,26 

(дев’яносто шість 

тисяч вісімсот 

тридцять сім 

гривень 26 коп. ) 

----- -----  

33.20.2 (монтування машин і 

устаткування загальної 

призначеності) 

2282, 

2281 

81 115,00 

(вісімдесят одна 

тисяча сто 

п'ятнадцять 

гривень 00 коп.) 

----- -----  

26.30.2(апаратура електрична 

для проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; 

відеофони) 

2282, 

2281 

938,00 (дев’ятсот 

тридцять дві 

гривні 00 коп.) 

----- -----  

27.31.1(кабелі волоконно-

оптичні) 

2282, 

2281 

28,00 (двадцять 

вісім гривень 00 

коп.) 

----- -----  

25.99.2 (вироби з 

недорогоцінних металів, інші) 

2282, 

2281 

58309,58 

(п’ятдесят вісім 

тисяч  триста 

дев’ять   гривень 

16 коп.) 

----- ----- 16 385,16 +  41 

924,42 

28.99.1 (машини й устаткування 

друкарські та палітурні) 

2282, 

2281 

33955,38 ( 

тридцять три 

тисячідев’ятсот   

п’ятдесят п’ять 

гривень38 коп.) 

----- ----- 10 855,98+23 099,40 
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32.99.1 (убори наголовні 

захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, 

штемпельні подушечки) 

2282, 

2281 

76067,54 ( 

сімдесят  тисяч  

шістдесят 

сімгривня 54 коп.) 

----- ----- 27 961,73 

+ 48 105,81 

22.19.7 (вироби з вулканізованої 

ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми) 

2282, 

2281 

11116,80( 

одинадцять тисяч 

сто шістнадцять 

гривень80 коп.) 

----- ----- 4 632,00+6 484,80 

25.71.1 (Вироби ножові та 

столові прибори ) 

2282, 

2281 

15148,20(п'ятнадця

ть  тисяч сто сорок 

вісім гривень 20 

коп.) 

----- ----- 3 975,00+11 173,20 

22.29.2 (Вироби пластмасові 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

107597,40( сто сім 

тисяч п’ятсот 

дев’яносто сім 

тисяч гривень 40 

коп.) 

----- ----- 38 436,00+69 161,40 

В т.р. ПДВ 17932,90 

62.02.2 (послуги щодо 

консультування стосовно систем 

і програмного 

забезпеченняінформаційно-

технологічною 

інфраструктурою) 

2282, 

2281 

19303,28 

(дев’ятнадцять  

тисяч триста  три 

гривні 28 коп.) 

----- ----- 18 083,28+1 220,00 

65.12.2(послуги щодо 

страхування автотранспорту) 

2282, 

2281 

9 115,00(дев’ять 

тисяч сто 

п'ятнадцять 

гривень 00 коп. ) 

----- -----  

65.12.1 (послуги щодо 

страхування від нещасних 

випадків і страхування здоров'я) 

2282, 

2281 

3 488,40(три 

тисячі чотириста 

вісімдесят вісім 

гривень 40 коп.) 

----- -----  

 Капітальний ремонт внутрішніх  

приміщень  аудиторії №1101, 

кафедри ТММ та САПР  

корпусу У-1 НТУ «ХПІ», 

розташованого за адресою 

м. Харків, вул. Фрунзе, 21  

3210  320 652,00 (триста 

двадцять  тисяч  

шістсот п’ятдесят  

дві гривні 00 коп.) 

----- ----- дог. № 1 від  

26.03.2015 р. 

65.12.4 (послуги 

щодо страхування майна від 

пожежі та інших небезпек) 

2282, 

2281 

61,70 (шістдесят 

одна гривня 70 

коп.) 

----- -----  

65.12.5 (послуги щодо 

страхування загальної 

відповідальності) 

2282, 

2281 

720,00 (сімсот 

двадцять гривень 

00 коп.) 

----- -----  

11.07.1 (води мінеральні та 

безалкогольні напої) 

2282, 

2281 

20937,13 (двадцять  

тисяч дев’ятсот 

тридцять сім  

гривень 13 коп.) 

----- ----- 15 000,00+5 937,13 

22.23.1(вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви 

2282, 18000,00 

(вісімнадцять  

----- -----  
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на підлогу, тверді, не 

пластикові) 

2281 тисячгривень 00 

коп.) 

25.12.1 (двері, вікна й рами до 

них і пороги до дверей металеві) 

2282, 

2281 

252,00 (двісті 

п’ятдесят дві 

гривні00 коп.) 

----- -----  

22.21.4 ( пластини, листи, 

плівка, фольга та стрічки з 

пластмас, інші)  

2282, 

2281 

12480,30(дванадця

ть тисяч чотириста 

вісімдесят гривень 

30 коп.) 

----- ----- 11 880,00+600,30 

81.22.1 (послуги щодо 

очищування промислових 

об'єктів)  

2282, 

2281 

19 795,25 

(сімнадцять тисяч 

сімсот дев’яносто 

п’ять гривень 25 

коп.)  

----- -----  

26.80.1 (носії інформації 

магнітні й оптичні) 

2282, 

2281 

61 272,35 

(шістдесят одна 

тисяча двісті 

сімдесят дві 

гривні35 коп.) 

----- ----- 51329,15 + 9943,2 

33.19.1(ремонтування іншого 

устаткування) 

2282, 

2281 

39423,11 (тридцять 

дев’ять тисяч 

чотириста  

двадцять три 

гривні 11 коп.) 

----- ----- 9482,98 +29 940,13 

68.20.1(послуги щодо оренди й 

експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості) 

2282, 

2281 

4739,52 (чотири 

тисячі 

сімсоттридцятьдев

’ять  гривень52 

коп. ) 

----- ----- 1 191,60+3 547,92 

62.09.2 (послуги у сфері 

інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної техніки, 

інші, н. в. і. у.) 

2282, 

2281 

118 800,00 (сто 

вісімнадцять тисяч 

вісімсот гривень 

00 коп.) 

----- -----  

26.20.4 (частини та приладдя до 

обчислювальних машин) 

 

2282, 

2281 

54 121,12 

(п’ятдесят  чотири 

тисячі  сто  

двадцять одна 

гривня 12 коп.) 

----- ----- 50554,12 +3 567,00 
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