
№ 

з/п
Предмет закупівлі

код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Орієнтовна вартість 

предмета закупівлі, 

грн

Процедура 

закупівлі

Термін проведення 

закупівлі (місяць)
Примітка

1

Коригування проектної документації по об'єкту:   «Будівництво 

гуртожитку на 550 місць із вбудовано-прибудованими 

приміщеннями об’єктів соціальної сфери за адресою: вул. 

Матеюка, 2б у Деснянському районі м. Києва»

3121 38 000,00  серпень-вересень

38 000,00  

2
Проведення експертизи кошторисної документації на 

"Капітальний ремонт покрівлі корпусу "А".Коригування"
3132 1 439,33  квітень-травень

повторне проходження 

експертизи у зв'язку зі 

збільшенням цін на 

матеріальні ресурси

квітень-листопад

 на 2015 рік

Київського національного торговельно-економічного університету, 01566117

  СКОРИГОВАНИЙ  ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

(ЗМІНИ № 6)

ІІ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

Корпус "А"

Всього по будівництву: 

3 879 440,62  3132
Капітальний ремонт фасаду навчально-лабораторного корпусу 

(корпус "А" з перехідними галереями)

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 9976889,35 грн.

І БУДІВНИЦТВО



5

Проведення експертизи кошторисної документації по об'єкту 

"Централізована система кондиціювання повітря на базі 

обладнання зі змінним потоком холодоагенту НЛК 

(коригування)"

3132 1 320,00  липень-серпень

повторне проходження 

експертизи у зв'язку зі 

збільшенням цін на 

матеріальні ресурси

6

Ведення авторського нагляду за об'єктом: Централізована система 

кондиціювання повітря на базі обладнання зі змінним потоком 

холодоагенту НЛК

3132 1 278,00  травень-грудень
перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 1278,00грн

7

Централізована система кондиціювання повітря на базі 

обладнання зі змінним потоком холодоагенту (об'єкт капітального 

ремонту) 

3132 1 842 494,35  квітень-серпень
Договір укладено 

у 2013 році

2 727 250,30  

9 Капітальний ремонт приміщення Б-1а (кафе) 3132 152 460,64  липень-серпень

163 820,64  

336 228,00  

12 Капітальний ремонт приміщень (корпус "Г") 3132 600 000,00  жовтень-грудень

13 Відновлення гарячого водопостачання (проектні роботи) 3132 20 000,00  листопад-грудень

14
Відновлення гарячого водопостачання (об’єкт капітального 

ремонту)
3132 200 000,00  листопад-грудень

Всього по корпусу "Г": 820 000,00  

квітень-серпень

травень-листопад

березень-серпень

квітень-серпень

Корпус "Г"

Здійснення авторського нагляду за опорядженням фасадів актової 

зали (корпус "В" з перехідною галереєю)

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 8520,00грн

Всього по корпусу "В":

4

Здійснення авторського нагляду за опорядженням фасадів 

навчально-лабораторного корпусу (корпус "А" з перехідними 

галереями)

3132

Корпус "Б"

1 278,00  
перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 13632,00 грн.

8 Виготовлення паспорту опорядження фасаду

Корпус "В"

335 400,00  11 3132

3132

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 2865429,36грн

Всього по корпусу "Б": 

10

Капітальний ремонт фасаду актової зали (корпус "В" з 

перехідною галереєю)

3132 828,00  

Всього по корпусу "А":

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 78455,00грн
11 360,00  



15 Капітальний ремонт фасаду 3132 1 013 300,00  квітень-листопад
перехідний об'єкт: 

заг.вартість 1134787,29грн

17

Виготовлення робочого проекту на підсвічування фасадів будівлі 

та кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт 

фасаду (корпус "Е") КНТЕУ"

3132 7 810,00  березень-квітень
Перехідний об`єкт заг. 

вартість - 7810,00 грн.

1 023 417,50  

18
Капітальний ремонт системи опалення (з розробкою робочого 

проекту)
3132 638 756,88  травень-грудень

Всього по навчально-торговельному центру "Радунь":  638 756,88  

19
Капітальний ремонт майданчиків для ігрових видів спорту 

(великий теніс,баскетбол, настільний теніс,бадмінтон)
3132 907 000,00  серпень-листопад

907 000,00  

22
Ведення авторського нагляду за об'єктом: Капітальний ремонт 

спортивної зали № 1
3132 35 855,00  травень-грудень Перехідний об'єкт 

6 774 636,25  

23
Улаштування внутрішньої системи опалення гуртожитку 

№ 4 КНТЕУ по вул.Матеюка, 2а в м.Києві (І блок)
3131 638 626,80 серпень-грудень

25 Капітальний ремонт загальної душової 3131 179 389,20  червень-вересень

1 197 270,00  

квітень-листопад

20

Капітальний ремонт спортивної зали №1 (покрівля)

Всього по гуртожитку № 4: 

3131 379 254,00  

Капітальний ремонт місць загального користування та душових 

(вентиляція) (2-9-й пов.) з виготовленням робочого проекту 

(гуртожиток №4)

серпень-грудень

Всього по спортивним майданчикам КНТЕУ: 

16 3132

24

Ведення авторського нагляду за будівництвом об'єкту: 

капітальний ремонт фасаду (корпус"Е")КНТЕУ

Всього по корпусу "Е":

Спортивна зала № 1

Корпус "Е"

Спортивні майданчики КНТЕУ

Всього по спортивній залі № 1:

21

перехідний об'єкт: 

заг.вартість 2840,00грн

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 1819267,64грн

4 996 774,00  березень-грудень

травень-листопад

2 307,50  

Навчально-торговельний центр "Радунь"

Гуртожиток № 4

3132

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 5152341,42грн
Капітальний ремонт спортивної зали №1 3132

1 742 007,25  



26
Виготовлення паспорту для опорядження фасаду та кошторисної 

документації
3131 79 730,00  квітень-серпень

79 730,00  

27  Капітальний ремонт їдальні (проектні роботи) 3132 99 655,00  жовтень-грудень

99 655,00  

28

Капітальний ремонт інших об'єктів благострою на території 

КНТЕУ в м.Києві по вул.Кіото, 19 (майданчик біля корпусу "В" та 

влаштування малих архітектурних форм)                 

3132 1 499 659,25  червень-жовтень

1 499 659,25  

16 267 423,82  

29
Поточний ремонт вентиляції П2 в аудиторії № 558 

корпусу "А"
2240 12 705,60  травень

Всього по корпусу "А": 12 705,60  

30
Поточний ремонт приміщення корпусу Б-1а КНТЕУ: "Монтаж 

пожежної, охоронної сигналізаці та відеоспостереження"
2240 119 800,00  серпень-грудень

Всього по корпусу "Б": 119 800,00  

31 Поточний ремонт освітлення сцени актової зали 2240 112 984,80  серпень-жовтень

32 Поточний ремонт по регулюванню механо-обладнання сцени 2240 6 500,00  квітень-травень

Всього по корпусу "В": 119 484,80  

Благоустрій території

Всього по капітальному ремонту:

Корпус "Б"

Корпус "В"

Всього по гуртожитку № 5:

Всього по благоустрою території:

Корпус "А"

III ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

База відпочинку "Хорли"

Всього по гуртожитку № 5:

Гуртожиток № 5



33 Заміна вузла обліку теплової енергії (поточний ремонт) 2240 60 000,00  липень-листопад

34 Поточний ремонт покрівлі 2240 55 000,00  серпень-вересень

115 000,00  

35 Поточний ремонт вимощення та сходів 2240 119 900,00  серпень-грудень

Всього по корпусу "Д": 119 900,00  

36
Поточний ремонт системи каналізації першого поверху корпусу 

"Е" (від приміщень № 12, 13, 37 38 до жироуловлювача)
2240 114 500,00  липень-жовтень

Всього по корпусу "Е": 114 500,00  

37 Заміна вузла обліку теплової енергії (поточний ремонт) 2240 65 000,00  липень-жовтень

38 Поточний ремонт мереж каналізації (пральня) 2240 54 500,00  листопад-грудень

Всього по гуртожитку №2 119 500,00  

39 Заміна водомірного вузла (поточний ремонт) 2240 50 000,00  липень-жовтень

Всього по гуртожитку № 3 50 000,00  

40
Поточний ремонт місць загального користування та душових 

(вентиляція)
2240 5 335,20  червень

5 335,20  

41 Поточний ремонт покрівлі 2240 50 000,00  серпень-листопад

Всього по гуртожитку № 5: 50 000,00  

42 Поточний ремонт покрівлі 2240 84 354,94  червень-жовтень

43 Поточний ремонт лійок внутрішнього водозливу на покрівлі 2240 18 564,00  липень-серпень

Всього по навчально-торговельному центрі "Радунь": 102 918,94  

44 Робота по заміні вузла обліку теплової енергії (поточний ремонт) 2240 98 200,00  липень-серпень

Всього по бойлерній № 2: 98 200,00  

Гуртожиток № 4

Корпус "Д"

Корпус "Г"

Гуртожиток № 3

Гуртожиток № 2

Всього по корпусу "Г":

Корпус "Е"

Бойлерна № 2

Гуртожиток № 5

Навчально-торговельний центр "Радунь"



45 Поточний ремонт доріжок і проїздів на території 2240 119 623,20  травень-серпень

46
Поточний ремонт та технічне обслуговування воріт 

автоматизованих з розсувними полотнами
2240 8 000,00  жовтень-грудень

Всього по благоустрою території: 127 623,20  

47 Поточний ремонт благоустрою території б/в "Хорли" 2240 100 000,00  травень-червень

Всього по базі відпочинку"Хорли": 100 000,00  

48 Непередбачені роботи поточного ремонту по різним об'єктам 2240 6 463,68  липень-грудень

6 463,68  

1 261 431,42  

49

93.11.1 Послуги, пов'язані з використанням спортивних 

споруд (послуги по ремонту футбольного поля зі штучним 

покриттям) 

2240 75 000,00  травень-червень

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування КНТЕУ для дослідних та 

навчальних цілей на території Хорлівської сільської ради 

Каланчацького району Херсонської області

23 000,00  липень-грудень

Послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення 

технічної документації приміщень будівель КНТЕУ
88 353,00  лютий-грудень

База відпочинку "Хорли"

71.12.1 Послуги інженерні

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування КНТЕУ для розміщення та 

обслуговування б/в "Хорли"

(6,2 га)

5 397,05  

Всього по поточному ремонту:

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 8995,09грн

ІV ПОСЛУГИ

лютий-червень

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 4241,68грн
848,00  

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 5172,28грн

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування КНТЕУ для розміщення та 

обслуговування будівель та споруд (5,76 га)

лютий-червень

лютий-червень
2240

лютий-червень

Всього по непередбаченим роботам:

1 035,00  

Непередбачені роботи

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування КНТЕУ для розміщення та 

обслуговування будівель та споруд (1,64 га)

Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування КНТЕУ для розміщення та 

обслуговування будівель та споруд (0,05 га)

50

Інші роботи та послуги

1 357,00  
перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 6785,04грн

Благоустрій території



74.10.2 Результати проектних рішень

(коригування проектної документації зовнішніх інженерних 

мереж енергопостачання)

81 600,00  

(коригування робочої документації системи опалення гуртожитку 

на 550 місць та ІТП)
106 498,00  

(робочий проект "Система блискавкозахисту") 11 502,00  

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання 

(обслуговування прального устатковання та торговельно-

технологічного обладнання НВО)

66 432,00  лютий-грудень

(технічне обслуговування теплових лічильників з заміною 

комплектуючих)
5 000,00  

повірка газових лічильників 7 000,00  

 (технічне обслуговування системи автоматичного регулювання 

подачі теплоносія корпус "Д", "Е" та виносна бойлерна) 
25 000,00  

84.25.1.Послуги пожежних служб

(надання протипожежного висновку про готовність об'єкту б\в 

"Хорли")

9 300,00  

(перевірка пожежних гідрантів) 1 000,00  

(перевірка пожежних кранів в навчальних корпусах) 12 500,00  

(технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників) 23 000,00  

55

68.31.1 Послуги агентств нерухомості

Експертна оцінка майна (прибудова корпусу "Е", корпус "Д" - 

підсобна господарська будівля, приміщення Б-1а корпусу "Б")

2240 85 000,00  липень-грудень

січень-грудень

липень-грудень

липень-грудень

2240
30 000,00  

119 000,00  

2240

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою

(послуги з нагляду за об´єктом «Будівництво гуртожитку на 550 

місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об’єктів 

соціальної сфери по вул.Матеюка, 26 у Деснянському районі м. 

Києва»)

2240

(технічне обслуговування вузлів обліку теплової енергії)

54

53

52

51 2240

травень-червень



56

31.01.9  Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних меблів і меблів для підприємств торгівлі

(збирання лабораторного обладнання)

2240 67 000,00  липень-грудень

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

(очистка від снігу; дезінсекція, дезінфекція, дератизація)
88 000,00  січень-грудень

(дезкамерне знезараження речей) 20 000,00  березень-грудень

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин 

загальної призначеності 

(поточний ремонт та технічне обслуговування шліф машин, 

перфораторів, інших механізмів)

(технічне обслуговування системи безпеки) 11 064,00  

(послуги спостерігання пожежної сигналізації) 8 332,00  

33.19.1 Ремонтування іншого устатковання

(ремонт і обслуговування газового обладнання)

(вимірювання мереж електроживлення навчальних корпусів та 

гуртожитку)
30 000,00  липень-серпень

(вимірювання опору заземлення:                          

- лабораторні вимірювання електрообладнання б/в "Сонячна")                                                                
2 600,00  травень-червень

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування

(повірка теплових лічильників)

(повірка водолічильників) 2 300,00  липень-серпень

(повірка манометрів) 6 800,00  липень-серпень

(водолазне обстеження акваторії дна пляжу б/в «Сонячна») 3 800,00  липень-серпень

(аварійно-рятувальне обстеження б/в «Сонячна») 1 500,00  липень-серпень

(прочищення кухонних вентиляційних каналів гуртожитків) 22 000,00  травень-грудень

(проведення повірки засобів вимірювання іонізуючих 

випромінювань)
5 000,00  

(гідравлічне випробування автоклавів в лабораторії кафедри  

товарознавства та експертизи харчових продуктів)
3 000,00  

(експертиза протипожежного стану  б\в "Сонячна") 3 100,00  липень

(експертиза протипожежного стану  б\в "Хорли") 4 200,00  липень

14 500,00  

18 950,00  

2240

2240

2240

2240

30 000,00  

березень-грудень

45 000,00  

57

58

(хімічний аналіз стічних вод)

59

60

липень-грудень

липень-грудень

липень-грудень

липень-грудень



33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання 

(технічне обслуговування електрогодинникових установок)

(технічне обслуговування електрогодинників)

64

74.10.1 Послуги щодо проектування інтер'єрів, промислової 

продукції та інші спеціалізовані послуги щодо проектуванняі 

(розробка технічних умов)

2240 5 000,00  липень-грудень

39.00.1 Рекультивування та очищування

(прочистка зовнішніх каналізаційних мереж) 
квітень-грудень

(послуги з  прочистки жировловлювачів) березень-грудень

 84.30.1 Послуги у сфері обов'язкового соціального 

страхування 

(обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 

власників транспорту)

35 000,00  січень-грудень

(страхування життя членів добровільно пожежної дружини) 7 300,00  квітень-грудень

(страхування майна б\в  "Хорли "від пожежі) 1 000,00  липень-грудень

(послуги з санітарного та епідеміологічного благополуччя б\в 

"Сонячна")
4 800,00  

(послуги з санітарного та епідеміологічного благополуччя б\в 

"Хорли")
7 000,00  

березень-грудень

липень-грудень

40 000,00  

10 000,00  

50 000,00  

2240

25 000,00  

224065

67

2240

2240

43.22.1  Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря

 (монтаж кондиціонерів в корпусах Б, Д та обслуговування  

кондиціонерів корпусів А,Б,В,Г,Д,Е)

68 2240

38.32.1 Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів 

(послуги з утилізації люменістцентних ламп)
61

43.29.1  Роботи будівельно-монтажні, інші

(технічне обслуговування та ремонт ліфтів)
2240

2240

63

62

 86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші

(надання послуг по проведенню перед рейсових та після рейсових 

медичних оглядів водіїв транспортних засобів)

66

липень-грудень

112 480,00  

119 000,00  

травень-жовтень

березень-грудень

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=90.00.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=90.00.1


85.60.1 Послуги освітянські допоміжні

навчання посадових осіб з питань охорони праці (5 осіб)

навчання посадових осіб з питань правил безпечної експлуатації 

газового господарства (2 особи)

навчання посадових осіб з правил безпечної експлуатації ліфтів (3 

особи)

навчання посадових осіб з питань електробезпеки

(3 осіб)

навчання посадових осіб з питань цивільного захисту 10 000,00  

заняття на протипожежну тематику з працівниками КНТЕУ 9 093,64  

 86.10.1 Послуги лікувальних закладів                                      

71

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості

(оренда басейна)

2240 23 100,00  січень-червень

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях

(супроводження програми АІБС; "УДФ /Бібліотека")
15 000,00  

(інформаційні послуги з доступу до електронної бібліотеки 

періодики ВД "Гребенніков")
30 000,00  

(інформаційні послуги з доступу до бази даних наукової 

періодики компанії ЕBSCO Publisshing)
50 000,00  

73

38.11.2 Збирання безпечних  відходів, непридатних для 

вторинного користування 

(вивіз та утилізація твердих побутових відходів б\в "Сонячна")

2240 14 000,00  липень-грудень

37.00.2 Мул каналізаційний 

(вивіз та утилізація стічних вод  б\в "Сонячна")
51 500,00  липень-грудень

(вивіз та утилізація стічних вод та твердих побутових відходів б\в 

"Хорли")
10 500,00  липень-грудень

липень-грудень

липень-грудень

20 000,00  

72

70

74

2240

2240

2240

2240

(щорічний періодичний медичний огляд працівників певних 

категорій)     

69

6 200,00  

лютий-грудень



80.20.1 Послуги систем безпеки

(послуги з охорони майна та обслуговування сигналізації)
82 700,00  березень-грудень

(для оформлення контрольної картки на тимчасове порушення 

благоустрою та його відновлення у зв’язку з виконанням робіт по 

будівництву гуртожитків)

10 200,00  квітень-травень

(послуги щодо благоустрою території) 14 600,00  жовтень

81
45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги         

(мийка автомобіля, шиномонтаж)
2240 94 145,00  січень-грудень

82

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

(інформаційні послуги з доступу до повнотекстової бази даних з 

економіки та фінансів компанії "East viev Publikations")

2240 40 000,00  січень-грудень

2240

119 000,00  

50 000,00  

15 000,00  

37 200,00  

216 000,00  

119 000,00  

79.90.3 Послуги щодо бронювання, інші, н. в. і. у.

(бронювання залізничних квитків; придбання проїздних квитків; 

бронювання авіаквитків)

2240

79 2240

 81.30.1 Послуги щодо благоустрою території

(послуги з догляду за зеленими насадженнями, підрізання дерев)

75

77

(послуги з технічної модернізації системи охоронної сигналізації 

центрального складу корпусів А, Б)

84.24.1. Послуги у сфері громадського порядку та громадської 

безпеки

(послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки)

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 

відходів 

(видалення ПТВ, габаритного будівельного сміття)

 64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. 

у.

(касове обслуговування)

2240

2240

78

76

80

2240

квітень-серпень

січень-березень

липень-грудень

липень-грудень

березень-грудень

липень-грудень



84

28.23.9 Послуги щодо виробництва конторських/офісних і 

бухгалтерських машин; роботи субпідрядні як частина 

виробництва конторських/ офісних машин і устатковання 

(крім комп'ютерів і периферійних пристроїв)

(послуги з технічного обслуговування  маркувальної машини)

2240 6 000,00  лютий-грудень

86
33.20.7 Послуги щодо монтування інших виробів, н. в. і. у.

(монтаж оптичної мережі)
2240 119 000,00  березень-грудень

71.11.2 Послуги архітектурні щодо будівель

(коригування зовнішніх інженерних мереж теплопостачання)
110 200,00  

(нанесення червоних ліній на топографічні матеріали території 

КНТЕУ)
1 175,22  

(корегування топозйомки ділянки каналізації (гуртожиток № 5  - 

міська каналізаційна мережа))
5 680,00  листопад

(інші послуги) 2 850,00  листопад-грудень

88

81.22.1 Послуги щодо очищування 

промислових об'єктів

(миття вікон)

2240 9 100,00  жовтень

2 960 491,91  

85

2240

27 700,00  

60 000,00  

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг

(поштові послуги)

2240

03.00.7 Послуги допоміжні у рибальстві та щодо аквакультур

(послуги з обслуговування акваріуму)
83

87

Всього по послугам:

2240

жовтень-грудень

липень-грудень

лютий-грудень



89
31.02.1 Меблі кухонні  (столи кухонні,тумби, пенали,навісні 

шафи для гуртожитків)
2210 199 000,00  лютий-грудень

лютий-грудень

 31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств 

торгівлі

92
31.03.1  Матраци

(матраци та каркаси матрацні для гуртожитків) 
3110 199 000,00  лютий-грудень виконано

 31.00.2 Частини меблів(крім частин меблів для сидіння)

(полиці, підставки та тумби для лабораторій,  частини меблів для 

лабораторій)

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини

(поворотні сидіння для лабораторій; спортивні та лабораторні 

лавки, стільці, табурети лабораторні,табурети для гуртожитків)

28.99.3 Машини й устатковання спеціальної призначеності, н. 

в. і. у. 

(каруселі, гойдалки та інші атракціони)

23.12.1 Скло листове сформоване та оброблене

(дзеркала)

 28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

(крани, змішувачі, гран-букси, засувки, повітровідвідники, ніпелі, 

вентилі кулькові, сифони, зливна арматура)

виконано

V ТОВАРИ (Будівельні матеріали)

(столи, шафи 2-х та 3-х дверні, серванти для посуду та напоїв для 

лабораторій,тумби,книжкові  полиці)

2210

виконано

виконанолютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

199 000,00  

199 000,00  

193 000,00  

10 500,00  

170 000,00  

27 020,00  

199 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

3110

2210

2210

3110

3110

93

91

97

95

96

94

31.09.1 Меблі, інші

(шафи, столи для лабораторій, ліжка 2-х ярусні  для гуртожитків)
90

2210

лютий-грудень



98
23.31.1 Плитка та плити керамічні                   

(плитка керамічна, личкувальна)
2210 199 000,00  лютий-грудень виконано

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, не пластикові

(рем.комплект, гусаки,  лійки, сифони душові, коліна для унітазу, 

катриджі, лінолеум)

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім 

відходів

(каболка, шліфшкурка набивка, трос сантехнічний)

23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні

(унітази, кабіни душові, пісуари, умивальники, бачки) 

22.19.3  Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми)

(підводка-ігла, шланг-підводка,  підводка гнучка, рукавички 

латексні, рукавички резинові)

103
25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок 

(набор пилок для лобзиків)
2210 8 500,00  лютий-грудень виконано

104
08.11.1 Камінь декоративний чи будівельний

(оздоблювальне декоративне каміння, фігурні елементи мощення)
2210 111 000,00  лютий-грудень

18.13.2  Форми чи циліндри друкарські та інші носії відбитків 

для використання в поліграфії

(штампи та плівки кольороподілу)

22.19.2 Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів

(гума листова, прокладки, манжети гумові)

 01.16.1 Культури прядивні 

(льон-волокно)

 25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення

(радіатори секційні, конвектори)

105

108

2210

106

107

виконано

виконано

виконано

виконано

170 000,00  

2 600,00  

1 500,00  

150 000,00  

15 000,00  

16 300,00  

1 000,00  

100 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

2210

2210

2210

2210102

100

2210101

99 2210

2210

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



109
24.20.1 Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі  

(коліна,трійники, муфти, заглушки)
2210 25 000,00  лютий-грудень

110

16.29.2 Вироби з корка, соломи та інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби кошикові та плетені вироби                

(ізоляція для труб, дошки для оголошень з корку)

2210 5 000,00  лютий-грудень

23.69.1  Вироби з бетону, гіпсу або цементу, інші

(вази для квітів, урни для сміття, круг, кришка, поребрик)

19.20.4 Продукти нафтоперероблення інші

(графітове мастило для підшипників, солідол,технічний вазелін, 

літол, рідина для різьби, графітове мастило)

113

27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини

(рупори, сирени, дзвоники дверні мелодійні,паркетно-

шліфувальна машина, перфоратор, дріль-міксер, шуруповерт, 

електрозварювальний апарат, кутова шліфувальна машина, 

ланцюг, мотопилка)

2210 50 000,00  лютий-грудень

114

27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В

(щити розподільчі)

2210 14 000,00  лютий-грудень

115
27.12.3 Пульти, панелі та інші основи

(апаратура регулююча)
2210 20 000,00  лютий-грудень

 22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові

(труба пластикова, кут пласт., трійник пласт., заглушка пласт., 

муфта пласт., перехідник, компенсаційний патрубок, гофра пласт, 

редукція)

117

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

(приладдя канцелярське металеве, біндери, скріпки, корзини, 

карнизи, тачки садові, драбини, покажчики)

2210 170 000,00  лютий-грудень

27.40.3 Лампи та світильники, інші

(опори паркові)

111

116

112

118

170 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

120 000,00  

3 500,00  

50 000,00  2210

2210

2210

2210

лютий-грудень

лютий-грудень



119

 27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, 

н. в. і. у. 

(електротертки, соковижималки, точильні пристрої для ножів, 

пилосмок, електрочайник, кавоварки, кутер, блендер, 

овочерізка,бойлер,електроплита)

3110 199 000,00  лютий-грудень

120
27.51.3 Частини побутових електричних приладів

(конфорки електричні чавунні)
2210 40 000,00  лютий-грудень

28.12.1 Устатковання силове гідравлічне та пневматичне, 

крім його частин

(насоси цетробіжні)

23.51.1 Цемент

(цемент, портландцемент)

23.32.1 Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої 

глини

(цегла)

124

23.20.1 Вироби вогнетривкі

(універсальна самовирівнююча суміш для підлог, штукатурна 

суміш Церазіт СТ-29, армована стяжка для підлог ПСП-031, 

бетонний розчин)

2210 199 000,00  лютий-грудень

 23.64.1 Розчини будівельні 

(розчин вапняний,суміш для затирання швів, шпаклівка, 

декоративна штукатурка СТ-35)

16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, розділена 

на шари або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали 

дерев'яні до залізничних або трамвайних колій, непросочені

(дошка необрізна 50 мм, 25 мм, брус, рейка)

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, 

крім гарячого прокатування

(лист оцинкований, металочерепиця)

128
23.70.1 Камінь розпиляний, обтесаний і остаточно оброблений

(камінь піщаник, камінь бут калібрований)
2210 104 000,00  лютий-грудень

122

121

123

126

125

127

199 000,00  

30 000,00  

10 000,00  

23 500,00  

виконано

виконано

виконано

170 000,00  

150 000,00  лютий-грудень2210

2210

3110

2210

2210

2210

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини

(металева конструкція, літери фасадні)

24.20.3 Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі, інші

(конструкція суцільнозварена)

(труба Ø32,труба 40х40,труба 35х35) 2210 70 000,00  лютий-грудень

46.63.1 Оптова торгівля гірничими, будівельними та 

інженерно-будівельними машинами

(штукатурна машина)

08.12.1 Гравій та пісок

(керамзит,пісок,щебінь)

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини

(дріт обміднений,сітка зі сталевого дроту)

(цвяхи, електроди, дріт зварювальний, скріпки, скоби)

23.52.2 Гіпс

(суха гіпсова суміш для шпаклювання поверхонь, фінішна 

шпаклівка «Сатенгіпс»; стартова шпаклівка «шліф шкурка»)

20.52.1 Клеї

(клей для плитки Церазіт СМ-11, клей для плитки Сопро, клеюча 

суміш СТ-83, клей ПВА, клей 88, клей момент в тубах, клей для 

лінолеума, клей для шпалер, піна монтажна, клей Планатол, 

силікон)

20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів

137

20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні 

похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у.

(барвники до в/ем фарб, лаки кольорові)

2210 69 659,00  лютий-грудень

 17.24.1 Шпалери

(шпалери під фарбування на стелю, шпалери під фарбування на 

стіни)

3110

133

132

135

131

134

138

2210

2210

2210

2210

119 000,00  

199 000,00  

90 000,00  

71 779,30  

виконано99 000,00  лютий-грудень

виконанолютий-грудень

лютий-грудень

199 000,00  

199 000,00  

лютий-грудень30 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

170 000,00  

лютий-грудень

3110

(фарба в/ем латексна для внутрішніх робіт, лак панельний полу 

матовий, лак паркетний,емалі ПФ-115 різнокольорові, оліфа, уайт-

спіріт, розчинник, барвники до в/ем фарб, пінотекс)

136

2210

2210

3110

130

129

лютий-грудень



 16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з 

шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити 

з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів

(підлога ламінована, фанера, плита ОСБ, плита ДСП, кромка 

ПВХ, ДСП ламінована)

23.14.1 Скловолокно

(стрічка-серпянка для швів, скло стрічка штукатурна, утеплювач 

КТ мінеральна вата,полікарбонат, рубероїд, піна будівельна)

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

(стрічка тефальна, марзани, обкладинки прозорі, підкладочні 

листи, фольга, стрічка самоклейка у рулонах, папки-конверти з 

кнопкою, папки-зшивачі, занавіски для душу, скатертини, 

пристосування для ванних кімнат, плита полістирольна, посуд 

пластиковий столо

(кут зовнішній для керамічної плитки, фольга, гофротруба ПХВ, 

гофра, коробка установочна набірна по каменю, коробка 

установочна набірна по г/к, коробка розподільча) 

(контейнери для тортів,тарілки одноразові,упаковка ПС-

11,розноси,ложки кавові,вилки разові)

23.62.1 Вироби з гіпсу для будівництва

(гіпсокартон, підвісна стеля в комплекті «Армстронг», плінтус 

стельовий)

23.65.1  Вироби з волокнистого цементу

(труба а/ц, шифер а/ц)

24.31.1 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 

нелегованої сталі

(кут малярний перфорований, профілі)

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні

(саморізи, дюбеля, болти, гвинти, пружина пластикова, скоби, 

хомут затяжка, гачки голки, швидкозємне з'єднання, шурупи по 

дереву, штуцер, гайка)

10 200,00  

2210

2210

2210 40 000,00  

143

142

140

141

139

2210

2210

2210

2210

199 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

70 000,00  

199 000,00  

виконано

лютий-грудень

60 000,00  

170 000,00  

144

145

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



146

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних 

будівель), з деревини         

(дверні полотна, панелі дерев’яні, решітки декоративні з дерева, 

плінтус, лиштва)

2210 80 000,00  лютий-грудень

(петлі дверні, замки, серцевини, механізми циліндричні, ручки 

санвузлові, петлі металеві штокові, кронштейни, хомути, клямки, 

шпінгалети, засуви,ручки меблеві, мініфікс, направляючі)

 23.91.1 Вироби абразивні

(круги відрізні по металу, круги для зачистки металу, круги 

відрізні по керамічній плитці, круг алмазний відрізний по каменю 

та бетону)

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші

(кабель ПВС, дріт ППВ, провід, ізострічка, кабель UTP)

27.33.1 Пристрої електромонтажні

(стартер, розетка, вимикач СП-1, вимикач СП-2, вимикач 

автоматичний 10, 16, 25, 32 А, дифреле 25, 32 А, блоки 

безперервного живлення UPS, розетки, вимикачі, дифреле, 

запобіжники, плавкі вставки, короби)

27.40.2 Лампи та світильники

(світильник 2*18, світильник герметичний «Рондо», люстра, 

світильники, ліхтарі переносні, лампи)

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові

(лампа люмінесцентна, лампа розжарювання, рефлекторна, 

економна, лампи епсон)

2210

2210 199 000,00  

2210

2210

2210

2210

170 000,00  

30 000,00  

140 000,00  

172 723,00  

170 000,00  152

151

150

148

149

25.72.1 Замки та завіси

147 лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



25.73.3 Інструменти ручні, інші

(свердло-бур, набори пилок для лобзику, біта для шуруповерту, 

магнітний тримач біт, набір свердл по металу, ріжучий елемент до 

плиткоріза, бур по бетону)

(валик хутровий, шпатель, кисть кругла, кисть пласка, терка 

штукатурна, полу тер штукатурний, ніж для різки лінолеуму, ніж 

для різки г/к, набір столярних викруток, міксер металевий, 

гребінка з зубцями, терка пластмасова, терка нерж. з ручкою, 

рулетка, кельма)

22.22.1 Тара пластмасова

(мішки для вивезення сміття, тара з пластмас в асортименті)

17.12.4 Папір некрейдований

(папір, стрічка малярна жовта, картон)

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне

(вапно гашене)

157

24.33.1 Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані,з нелегованої сталі (кутик 45х45х4, кутик 

25х25х3)

2210 50 000,00  липень-грудень

158

13.99.1 Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та 

стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста

(штори тюлеві, покривала для ліжок, тюль, матеріали 

оздоблювальні, банери, жалюзі тканеві)

2210 71 000,00  лютий-грудень виконано

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

(газ скраплений)

(природний газ та послуги з його транспортування і розподілу) 2274 182 000,00  січень-грудень

7 449 781,30  

2210 виконано17 000,00  

10 000,00  

70 000,00  

1 000,00  

лютий-грудень

100 000,00  

Всього по товарам:

156 2210

153

2210155

154 2210

2210

159

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(рідина для різьби, бензин, дизпаливо на 2015 рік)

29.31.3 Частини іншого електричного устатковання до 

автомобілів і мотоциклів

(фільтри масляні, паливні, повітряні, електрообладнання і таке 

інше)

162

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних 

засобів, н. в. і. у.      

(деталі трансмісії, карданні вали, півосі шестерні, щеплення 

конічні, дискові, гідравлічні, гальма колодкові, дискові, диски, 

барабани, циліндри, амортизатори, радіатори, баки)

2210 10 000,00  лютий-грудень

22.11.1 Шини та камери ґумові нові

(авто шини та камери для пневматичних шин)

219 000,00  

165

26.20.3 Блоки машин автоматичного обробляння інформації, 

інші

(сервери )
3110 199 000,00  лютий-грудень

166

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої

(накопичувач SATA (80-320),флеш накопичувач з 

гравіруванням,флеш накопичувач)

3110 199 000,00  лютий-грудень

167
62.01.2 Оригінали  програмного забезпечення (ліцензування 

програмного забезпечення)
2240 1 380,00  лютий-грудень

168

26.40.2 Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 

радіоприймачами або пристроями для записування та 

відтворювання звуку й зображення

(підсилювачі, радіомікрофони, колонки, система оповіщення)

3110 199 000,00  лютий-грудень

2210

2210

VI АВТОТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

119 000,00  

10 000,00  

лютий-грудень160 2210

163

164

Всього по  автотранспорту:

3110

VII КОМП'ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

119 000,00  
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 

(сканери, компютери, монітори, моноблоки, Nettop)

161

80 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



169

26.40.3 Апаратура для записування та відтворювання звуку й 

зображення

(екрани настінні, звукова апаратура)

3110 199 000,00  лютий-грудень

170

26.30.4 Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й частини 

до них; частини радіо- та телепередавальної апаратури та 

телевізійних камер 

(екрани)

3110 130 000,00  жовтень-грудень

171

26.30.1 Апаратура радіо- та телепередавальна; камери 

телевізійні 

(антени та тв приймачі, Go Pro)

3110 60 000,00  вересень-грудень

172

26.40.5 Частини звуко- та відеоустатковання 

(короткофокусні проектори, проектори та кріплення до 

них,світлодіодні проектори)

3110 199 000,00  лютий-грудень

173

26.40.4 Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для 

радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку

(мікрофон,звукові трибуни, петличні мікрофони, радіомікрофон, 

звукові колонки комп’ютерні, навушники)

3110 199 000,00  лютий-грудень

174

26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 

апаратура

(камери відеоспостереження; відео реєстратори 4-х портові, відео 

реєстратори 8-портові, екшн камера)

3110 199 000,00  лютий-грудень

175

63.11.1 Послуги,пов'язані з базами даних 

(супровід  базового програмного забезпечення-комплексна 

система автоматизації управління бюджетною установою Парус-

Бюджет, версія 8 та 7.40)

2240 119 900,00  лютий-грудень

176

61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами 

проводового зв'язку (послуги міського урядового зв'язку, 

сервісне обслуговування установчої цифрової телефонної станції 

Definity SI BCS )
2240 119 900,00  лютий-грудень



177

61.10.4 Послуги звязку Інтернетом проводовими мережами 

(доступ до Інтернету)
2240 7 920,00  липень-серпень

178

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні

- картки для перепусток

- диски CD-R

- диски DVD-R

2210 115 000,00  лютий-грудень

179

27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та частини до 

них 

(UPS блоки безперервного живлення)

3110 199 000,00  лютий-грудень

180

26.30.2 Апаратура електрична для проводового телефонного 

чи телеграфного зв'язку; відеофони 

(телефонні апарати )

2210 30 000,00  лютий-грудень

181
27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них 

(Акумулятори до UPS, акумулятори, батарейки)
2210 45 000,00  лютий-грудень

182
27.31.1 Кабелі волоконно-оптичні

(оптичний кабель)
2210 40 000,00  лютий-грудень

183

58.29.5 Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням

- інформаційні й консультаційно-довідкові послуги з питань 

автоматизованого визначення вартості будівельних робіт;

- послуги з супроводу комп'ютерної правової системи НАУ;

- послуги з супроводу комп’ютерної правової системи Ліга-Закон;

- сервісне обслуговування комплексу програм автоматизованої 

системи управління начальним процесом;

- супровід програмного забезпечення "Скарб-Освіта";

- супровід програмного забезпечення "ІСС Зодчий"

2240 119 000,00  лютий-грудень

184
26.30.6 Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації 

й подібної апаратури (супровід систем пожежної сигналізації )
2240 119 000,00  лютий-грудень

185
43.21.1 Роботи електромонтажні (монтаж систем пожежної 

сигналізації  та систем  оповіщення)
2240 19 000,00  лютий-грудень



186

95.29.1 Ремонтування інших предметів особистого вжитку та 

господарсько-побутових виробів

− ремонт мультимедійних проекторів;

− технічне обслуговування супутникових систем;

− монтаж супутникового обладнання;

− ремонт панелі

2240 29 000,00  лютий-грудень

187

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

- навчання по адмініструванню серверного обладнання;

- адміністрування “Oracle”.

2240 20 000,00  лютий-грудень

188

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання

– заправка друкуючого та копіювального обладнання;

– ремонт комп’ютерного обладнання;

– ремонт ноутбуків.

2240 119 000,00  лютий-грудень

189

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання 

– ремонт друкуючого та копіювального обладнання;

– ремонт комп’ютерного обладнання;

– ремонт ноутбуків.

2240 90 000,00  лютий-грудень

190
33.20.4 Монтування електронного та оптичного устатковання

– монтаж оптичного обладнання
2240 100 000,00  лютий-грудень

191

95.12.1 Ремонтування комунікаційного устатковання

- ремонт та технічне обслуговування турнікетів;

- експлуатаційно-технічне обслуговування приладів    технічного 

захисту інформації

2240 60 000,00  лютий-грудень

3 055 100,00  Всього по комп'ютерне обладнання:



192

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

(журнали та періодичні видання неспеціалізовані, друковані, 

загальнокомерційні, професійні й академічні, друковані)

2210 100 000,00  лютий-грудень

200 000,00  

лютий-грудень196

лютий-грудень

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

193

Всього по бібліотеці:

10.12.1 М'ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене

(стегно, тушка, філе, окорок курчат-бройлерів)

194

10.12.2 М'ясо свійської птиці, заморожене

(стегно, тушка, філе, окорок курчат-бройлерів)

195

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

лютий-грудень

VIIІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ

19 028,00  

34 120,00  

119 800,00  

100 000,00  

ІX ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВО

58.11.1 Книжки друковані 

(книжки професійні та науково-технічні друковані; словники та 

енциклопедії друковані; карти географічні, гідрографічні чи 

подібні, друковані не у формі книжок)

2230

2230

2230

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; 

м'ясо та харчові субпродукти, інші 

(язик, серце, печінка, яловичина в блоках, вирізка яловича;

сало, лопатка, шийна частина, корейка (биток) свинна)

3110

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

лютий-грудень



203 10.11.6 Субпродукти сирі, нехарчові (черева свинячі) 2230 1 000,00  лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

119 898,10  лютий-липень

лютий-грудень

лютий-грудень

202

199

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена

(філе мінтаю, пангасіуса, ескалара, лосося; тушка хека, сайди)
198

201

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (соки фруктові та овочеві в 

асортименті; морси та нектари в асортименті)

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

(сир сичужний та кисломолочний в асортименті)

2230

2230

2230

2230

2230

2230

200

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові

(ковбаси в асортименті; сосиски в асортименті; корейка, балик, 

шинка, грудинка, шийка, філе в асортименті)

197

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби 

(шоколадні плитки, шоколадні батончики, гумки жуйні, цукерки 

шоколадні в асортименті, карамель, драже в асортименті)

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та не ароматизовані 

в асортименті, напої безалкогольні, інші в асортименті) 

35 443,98  

27 524,73  

21 911,04  

89 900,00  

23 637,60  

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі

відповідно до п.6 ст.40 

Закону України 

"Про здійснення державних 

закупівель" збільшення 

обсягу договору не більше,

 ніж на 20% суми, 

визначеної в Договорі



211

10.20.3 Ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, 

заморожені, оброблені чи законсервовані

(морепродукти в асортименті)

2230 15 000,00  лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

205
01.13.8 Гриби та трюфелі 

(гриби в асотрименті)

206

207

208

210

209

213

01.24.2 Плоди зерняткових і  кісточкових культур, інші 

(груша, абрикос, вишня, персик, нектарин, слива, інші)

2230

204
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом 

крохмалю та інуліну  (картопля)

2230215

214 2230
01.11.8 Соя (боби), арахіс і насіння бавовнику 

(арахіс, соя, боби) 

10.31.1 Картопля, оброблена та законсервована 

(картопля "Фрі", картопляні кульки, інша)

216

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулині та бульбоподібні

(морква, буряк, часник, цибуля,)
212

01.11.7 Овочі бобові сушені (квасоля, горох)

2230

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані, крім 

картоплі  

(томатна паста, кукурудза, горошок, оливки, маслини, 

шампіньйони, огірки, помідори, капуста, інші)

185 000,00  

3 000,00  

150 000,00  

160 000,00  

5 785,44  

1 000,00  

6 700,00  

8 400,00  

53 000,00  

34 600,00  

24 400,00  

30 000,00  
01.23.1 Плоди цитрусових культур (лимон, мандарини, 

апельсини, грейфрут, інші)
2230

10.20.2 Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; 

ікра  осетрових та замінники ікри 

(консерви рибні, ікра червона, оселедець, семга, масляна, крабові 

палички)

2230

01.24.1 Яблука (яблука) 2230

01.22.1 Плоди тропічних і субтропічних культур

 (авокадо, банани, інші)

2230

2230

2230

2230

2230

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



217

10.39.2  Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані 

(плоди заморожені та законсервовані, сухофрукти, цукати, 

повидло, джеми, варення, конфітюр, інші)

2230 119 200,00  лютий-грудень

220 01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі  (яйця курячі) 2230 119 500,00  лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

225

224

222

218

221

219

230

231
10.52.1 Морозиво та інший харчовий лід 

(морозиво, заморожений сік)

10.51.5 Продукти молочні, інші 

(сметана, кефір, йогурти, молоко згущене, інше)

232

2230

2230

2230

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені 

(молоко, вершки)

01.11.9 Насіння інших олійних культур (насіння кунжуту)

229
01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші 

(перець, баклажани, помідори, огірки, інші)

228

227 10.51.2 Молоко у твердих формах (молоко в порошку)

01.25.1 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium  

(ківі, малина, смородина)

223

226
10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири 

(маргарин, рослинний жир, спред)

10.84.3 Сіль харчова (сіль харчова)

01.13.1 Овочі листкові (капуста в асортименті, зелень в 

асортименті)

01.13.2 Культури баштанні (гарбуз, диня, кабачки)

01.21.1 Виноград (виноград в асортименті)

8 900,00  

5 300,00  

139 900,00  

61 000,00  

6 300,00  

119 900,00  

7 800,00  

31 800,00  

37 300,00  

99 700,00  

26 400,00  

175 000,00  

198 000,00  

2 600,00  

01.25.3 Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосів) (горіхи в асортименті)
2230

233

2230

2230

160 000,00  

2230

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти

(масло вершкове)

10.41.5 Олії рафіновані 

(олія соняшникова, олія оливкова)

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230

2230



234
10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші 

(борошно пшениці та інших культур)
2230 119 949,24  лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

2230

235
 10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур (крупи в асортименті)

2230

2230

89 900,00  лютий-грудень

240

245

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 

екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних

(дріжджі та інші харчові продукти)

241

242

243

244

79 610,00  

66 500,00  

164 700,00  

139 800,00  

37 700,00  

130 000,00  

59 300,00  

109 300,00  

22 000,00  

15 900,00  
10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або 

лущений чи дроблений (рис в асортименті)
236

239

237

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, тривалого зберігання 

(печиво, вафлі в асортименті, сухарі, хлібці, пряники, інші)

10.62.1 Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, 

н.в.і.у. (крохмаль)

10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого зберігання 

(хліб, батон, лаваш, інші)

238

2230

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); меляса

 (цукор буряковий, цукор ванільний, пудра цукрова)

10.84.2 Прянощі, оброблені (перець, куркума, кориандр, кориця, 

лавровий лист, мускатний горіх, інші)

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні 

вироби (макарони, локшина, інші)

10.82.1 Какао терте, какао-масло, жири й олія,

какао-порошок (какао)

2230

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка 

гірчичні; гірчиця готова (оцет, майонез, кетчуп томатний, 

соєвий соус, гірчиця, суміші приправ)

2230

2230

2230

2230

2230

2230



249
03.00.6 Рослинни, тварини водяні інші, їхня продукція 

(морська капуста)
2230 3 000,00  лютий-грудень

3 563 462,37  

251
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них

(копіювально-множувальний апарат,фьюзерний модуль)
3110 199 000,00 лютий-грудень

252

28.29.3 Устатковання для зважування та вимірювання 

промислове, побутове та іншої призначеності                                                        

(машина маркувальна)

3110 24 000,00 лютий-грудень

253

28.21.1 Печі та пічні пальники, частини до них

(печі кондитерські, хлібопекарські, печі з інфрачервоним 

випромінюванням для лабораторних занять,мікрохвильові печі)

3110 199 000,00  лютий-грудень

27.51.1 Холодильники та морозильники; машини пральні; 

електроковдри; вентилятори

(машини пральні, сушильні, гладильні, холодильники, морозильні 

камери, вентилятори, фритюрниці, витяжні шафи для 

лабораторних занять)

лютий-грудень

лютий-грудень2230

2230

лютий-грудень

лютий-грудень

Всього по НВО:

01.49.2 Мед натуральний

(мед)

246

1 500,00  

1 654,24  

199 000,00  

248

X ГОСПОДАРЧІ ІНСТРУМЕНТИ, ЗАСОБИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ

20.59.6 Желатин і його похідні, зокрема молочні альбуміни 

(желатин)

250

254

247

3110

20.13.3 Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й 

перхлорати (сода харчова)
2230

20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти 

карбонові та їхні солі

(кислота лимонна)

2230

32 400,00  

2 500,00  

лютий-грудень



 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

(мило туалетне, господарське, порошок пральний)

 14.12.3 Одяг робочий, інший

(рукавиці, рукавички, робочі костюми, куртки, костюми хімічного 

захисту "Л-1" )

15.20.1  Взуття різне, крім спортивного, захисного та 

ортопедичного

(черевики, бурки, чоботи)

28.29.2 Устатковання для миття, наповнювання, пакування та 

обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, 

пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; 

прокладки

(придбання пожежного інвентарю (вогнегасників, протигазів, 

респіраторів))

259 05.10.1 Вугілля кам'яне (вугілля кам'яне)                                                         2210 10 000,00  лютий-грудень виконано

260

 21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші

(придбання медичних аптечок, укомплектованих медичних 

сумок)

2220 20 000,00  лютий-грудень виконано

26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних 

характеристик

(спектрофотометр, прилад для перевірки грошей, дозиметри для 

лабораторного обладнання)

(аерометри, термометри, манометри, гігрометри, віскозиметри, 

вимірювачі деформації клейковини)
2210 13 000,00  

32.91.1 Мітли та щітки

(губки пресовані, подушки для проявки пластин, щітки туалетні)

263

 20.59.1Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого 

друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини    

(пластини офсетні, проявник, плівка ,папір фотографічний)

2210 119 820,00  лютий-грудень виконано

 20.59.5 Продукти хімічні різноманітні

(відновлювач офсетної гуми, ацетон,вогнебіозахист)

256

264

262

257

2210

2210

7 200,00  

виконано60 000,00  

75 000,00  

2210

3110

лютий-грудень

258

261

255

35 000,00  

199 000,00  

30 000,00  

50 000,00  

2210

2210

2210

виконано

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



 20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення

(чистящі засоби,освіжувачі повітря, засоби полірувальні для 

догляду за дерев'яними виробами, пасти, порошки для чистки 

кухонного посуду)

266
13.20.2 Тканини бавовняні                               

(каптал, марля, тканина для миття підлоги)
2210 77 300,00  лютий-грудень виконано

 20.60.1 Волокна синтетичні

(нитки капрон, шнур ізопленовий, шпагат п/п)

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої 

ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)

(рукавички вінілові, гумові кислотнолужностійкі)

22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, 

інші

(плівка для ламінування, фольга, швидкозшивач пластиковий, 

таблички, полістирольна плита)

22.19.1 Ґума регенерована в первинних формах або як 

пластини, листи чи стрічки

(полотно офсетне, гума листова, прокладки, гумки)

271
 13.93.1 Килими та килимові покриви         

 (доріжки, килимки)
2210 5 000,00  лютий-грудень

14.13.1 Одяг верхній, трикотажний

(костюми сценічні, вишиванки, метелики, спецодяг д/поварів, 

мантії)

273
14.12.1 Одяг робочий, чоловічий             

(робочий одяг для офіціантів, лаборантів)
2210 30 000,00  лютий-грудень виконано

274

 26.70.1 Устатковання фотографічне та частини до нього   

(фотоапарати, відео двійки, петличні мікрофони, штативи, 

мікрофон-передавач,спалах,об'єктив)

3110 199 000,00  лютий-грудень

23.19.2 Скло технічне та інше скло

(скло технічне)

(посуд лабораторний, фармацевтичний)

265

270

269

2210

2210

виконано

275

268

267

2210

2210

2210

2210

272 2210

9 700,00  

10 000,00  

50 500,00  

160 000,00  

62 300,00  

виконано

виконано

виконанолютий-грудень

лютий-грудень

199 000,00  

31 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



32.30.1 Вироби спортивні

(гирі, ракетки, взуття спортивне, тренажери, одяг 

спортивний,сітка футбольна)

277

 20.42.1 Парфуми та косметичні засоби               

(шампуні, пасти зубні, гелі для душу, губні помади, 

косметичні креми, одеколони, туалетні води для 

лабораторних досліджень; засоби для гоління; дезодоранти для 

тіла й засоби від потіння)

2210 4 400,00  лютий-грудень виконано

 17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

(папір туалетний, рушники паперові, серветки, вата целюлозна, 

посуд столовий дрібний з паперу та картону, рушники гігієнічні 

та косметичні, серветки д/оргтехніки)

(пакет для хотдога,тарталетка,стакани паперові,серветки 

ажурні,хустинки одноразові)

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому господарстві

(сапи, граблі, лопати, ножиці, коси, сокири, вили, скребки для 

снігу, секатор, совок)

 22.19.7 Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми

(шланги резинові для поливу, килимки)

 01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів

(насіння багаторічних трав, насіння квітів; дерева, кущі, розсада 

квітів)

282

20.15.8 Добрива рослинного чи тваринного походження, н. в. і. 

у. 

(суміш грунтова, добрива)
2210 25 000,00  лютий-грудень виконано

278

280

194 814,00  

70 000,00  

2 500,00  виконано

лютий-грудень

лютий-грудень281 2210

2210276

виконано45 200,00  

2210279

2210

160 000,00  

2210

виконанолютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



 25.12.1 Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві

(металопластикові двері та вікна, жалюзі горизонтальні, металеві 

шафи для пожежних кранів, металеві протипожежні двері з 

межею вогнестійкості 30 хвилин тощо)

(металопластикові двері та вікна)

284

 26.51.4 Прилади для вимірювання електричних величин і 

йонізівного випромінювання                              

(пошуковий радіометр, металодетектор)

2210 5 000,00  лютий-грудень

26.51.1 Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, 

геофізичні та подібної призначеності

(анемометри, тахометри)

28.93.1 Машини й устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну, крім частин до 

них

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві

(вироби столові кухонні, каструлі з нерж.сталі, сковорідки, набір 

вилок, ножів з нерж.сталі, піддон душовий)

2210 60 000,00  лютий-грудень

(вироби з нержавіючої сталі) 3110 99 000,00  лютий-грудень

288

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин

(картриджі, комп’ютерні комплектуючі, кабелі HDMI (10 v), 

подовжувачі USB, фотобарабан для кольорового принтера)

3110 119 000,00  лютий-грудень

28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння текстів 

і лічильні машини        

(калькулятори, касові апарати)

2210 66 500,00  виконано

(касові апарати) 3110 120 000,00  

5 000,00  

199 000,00  

150 000,00  

лютий-грудень286
(хліборізні апарати для великих кухонь (ресторанів), 

устатковання для кафетеріїв, устатковання для гарячих напоїв, 

марміти, кремозбивальні машини, різки всіх видів,овочерізка)

2210

283

287

3110

289

285

2210

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



26.51.3 Терези точні; інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної 

призначеності

(ваги всіх типів)

(ваги кухонні) 3110 105 000,00  

291
26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші (мікроскопи)
3110 20 000,00  лютий-грудень

28.25.1 Теплообмінники; установки для кондиціювання 

повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне 

устатковання

 (регулятори вологості повітря)

2210 11 000,00  лютий-грудень виконано

(кондиціонери, термопоти) 3110 120 000,00  лютий-грудень

293
 28.29.4 Центрифуги, каландри та торговельні автомати 

(центрифуги, ландромати)
3110 199 000,00  лютий-грудень

294
28.29.5 Машини посудомийні непобутові

(машина посудомийна)
3110 199 000,00  лютий-грудень

16.29.1 Вироби з деревини, інші

(держак до лопат, вил, граблів, дерев'яні швабри, рамки до 

картин, тарілки розписні сувенірні з деревини, посуд столовий та 

кухонний з деревини в асортименті, шпажки, зубочистки)

23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні

(посуд столовий, сервізи, чашки, тарілки)

23.13.1 Скло порожнисте

(ємності для пиття, стакани, фужери, чарки, тарілки, салатниці, 

вази)

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у.

(вироби новорічні та різдвяні, гірлянди, ялинкові прикраси, 

обладнання демонстраційне, сувенірна продукція)

 13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства

(рушники, столова білизна, постільна білизна, покривала для 

ліжок, скатертини, серветки)

20 000,00  

4 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

2210

2210

290

2210295

299 2210

2210298

90 000,00  

100 000,00  

296

297

292

2210

30 000,00  

60 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

(подушки, серветки для миття посуду, підлоги та витирання 

пороху, косинки)

20.13.2 Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки 

неорганічні

(хімічні препарати, сода кальцинована)

 20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

(засоби для чищення поверхні; спрей для дезинфекції шкіри рук, 

Сурфаніос лимон, Фреш, Туалетне каченя, Доместос, дескоцид Н, 

Сіліт для унітазів засоби дезінфікуючі, та інші)

 25.71.1 Вироби ножові та столові прибори

(ножі, ножиці, ножі для паперу, машинки для загострення олівців, 

десертні ножі, столові ножі, леза)

304

28.92.2 Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, 

ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки)

(машина вібротрамбувальна)

3110 50 000,00  листопад-грудень

4 747 234,00  

 20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські чорнила  

(фарба для офсетного друку)

(тонери, балончики з чорнилом)

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові    

(папір офсетний 80гр/см 2 розмір 90*64, конверти, папір у пачках 

А-3 (70гр), А-4 (80гр); обкладинка під «шкіру»; зошити, 

блокноти, щоденники, папки для паперів, книги бухгалтерські, 

папки-зшивачі, подорожні листи)

зошити, блокноти, щоденники, папки для паперів, книги 

бухгалтерські, папки-зшивачі, подорожні листи)

 17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара

(папки для дипломних робіт, папки швидкозшивачі, папки-

реєстратори, папір та картон гофровані, тара з паперу чи картону 

інша)

180 000,00  

70 000,00  лютий-грудень

300

301

302

2210307

40 000,00  

306

XI КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

119 188,00  

303

виконано305

2210

2210

Всього по господарчим засобам:

2210

2210

112 000,00  

140 000,00  

2210

2210 50 000,00  

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень

лютий-грудень



17.12.7 Папір і картон оброблені

(папір рулонний, кольоровий, крейдований, кольоровий)

(папір самоклейовий, крейдований, картон)

491 188,00  

309

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

(послуги  з проведення аналізу та перевірки наданих документів 

при виготовленні дублікатів документів про освіту)

2240 1 800,00  лютий-грудень

310

85.42.1 Послуги у сфері вищої освіти університетського рівня

Оплата послуг організаційного характеру (проведення 

акредитації,оформлення сертифікатів про 

акредитацію,оформлення ліцензій МОН України)

2240 9 600,00  лютий-грудень

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші    

 (дипломи магістрів, бакалаврів українською та англійською 

мовами; дипломи спеціалістів про перепідготовку з присвоєнням 

кваліфікації)

13 800,00  

додаток до диплома про вищу освіту 6 000,00  

залікові книжки 57 100,00  

Академічна довідка 2 520,00  

112 226,00  

40 365 338,82  

Кредиторська заборгованість за 2014 рік: 3 081 193,70  

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.11.2015  № 7.

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ Г.М. Вовк

        (підпис)  (ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________   Ю.А. Бабенко

      (підпис)  (ініціали та прізвище)

Всього по забезпеченню навч. процесу:

(додаток до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT)

додаток до диплома молодшого спеціаліста/спеціаліста

Всього по канцелярським товарам:

308

XII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1 030,00  

311

Всього на 2015 рік:

2210

20 376,00  

120 000,00  

2210 лютий-грудень

лютий-грудень


