
Додаток >е1
до протокол) Лк19 від 22.04.2019

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (ІЗ зм інами)

на 2019 рік

1. Н ай м ен у ван н я  зам о в н и к а : Х а р к ів с ь к и й  н а ц іо н ал ь н и й  у н ів е р с и т е т  м и сте ц тв  ім ен і І.П . К о т л яр ев с ьк о го

2. К од  зг ід н о  з Є Д Р П О У  за м о в н и к а : 0 2 2 1 4 3 5 0

дипломи

немарковані конверти

:ДК 021:2015:22450000-9 - 
Друкована продукція з 
елементами захисту

ДК 021:2015:30190000-7 - 
Офісне устаткування та 
приладдя різне

2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

12 300,00

600,00

лютий, 2019

січень, 2019

3. Конкретна назва 4. Коди та назви 5. Код згідно 3 6. Розмір 7. 8. 9.

предмета закупівлі: відповідних КЕКВ (для бюджетного Процеду Орієнтовний Примітки

класифікаторів предмета бюджетних призначення за ра початок
закупівлі (за наявності) коштів) кошторисом 

або очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі

закупівлі проведення
процедури
закупівлі

3 4 5 6 7 8 9
2210: Предмети, і

бензин А-95 Євро
ДК 021:2015: 09130000-9 - 
Нафта і дистиляти

матеріали, 
обладнання та 
інвентар

45 000,00
травень,

2019

2210: Предмети,
пакети 3 символікою ДК 021:2015: 18530000-3 - матеріали.

4 450,00 лютий, 2019
ХНУМ Подарунки та нагороди обладнання та

інвентар
2210: Предмети,

фотоальбоми
ДК 021:2015:22110000-4 - 
Друковані книги

матеріали, 
обладнання та 
інвентар

7 980,00 лютий, 2019

І

І

2210: Предмети, і і

друкована продукція
ДК 021:2015: 22150000-6 - 
Брошури

матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети,

4 400,00 лютий, 2019

-  - — — і

буклети
ДК 021:2015: 22160000-9 - матеріали.

1 590,00 лютий, 2019
Буклети обладнання та 

інвентар
2210: Предмети, ■

передплата періодичних ДК 021:2015: 22210000-5 - матеріали.
11 000,00

травень.

видань Газети обладнання та
Інзенхар 
2210: Предмети,

2019

передплата періодичних ДК 021:2015: 22210000-5 - матеріали.
11 000,00

жовтень,

видань Газети обладнання та
інвентар
2210: Предмети,

2019

знаки поштової оплати
ДК 021:2015:22410000-7 - матеріали.

5 300,00 січень, 2019
Марки обладнання та 

інвентар

ДК 021:2015:22450000-9 -
2210: Предмети,

студентські квитки 
державного зразка

Друкована продукція з 
елементами захисту

— и..................................  . ---------------------

матеріали, 
обладнання та

22 275,00 лютий, 2019

інвентар 1 1



папір офісний

штампи

канцелярські товари

ДК 021:2015: 30190000-7- 
Офісне устаткування та 
приладдя різне

ДК 021:2015:30190000-7- 
Офісне устаткування та 
приладдя різне

ДК 021:2015: 30190000-7- 
Офісне устаткування та 
приладдя різне

канцелярські товари

картонажна продукція

комп’ютерне обладнання

комп’ютерне обладнання

акумуляторні батареї

акумуляторні батареї

ДК 021:2015: 30190000-7 
Офісне устаткування та 
приладдя різне

2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар________
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар

6

10 000,00 

2 000,00  

6 000,00

7 000,00

ДК 021:2015: 30190000-7 
О фісне устаткування та 
приладдя різне

2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та

ДК 021:2015: 33760000-5 
папір туалетний, рушники Туалетний папір, носові 
паперові хустинки, рушники для

_  рук і серветки
^  ДК 021:2015: 33760000-5
папір туалетний, рушники Туалетний папір, носові
паперові

чохол до контрабасу 4/4

інвентар 
2210: Предмети, 

ДК 021:2015: 30230000-0 - матеріали. 
Комп’ютерне обладнання обладнання та

інвентар 
2210: Предмети, 

ДК 021:2015: 30230000-0 - матеріали,
обладнання та
інвентар____
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та

І інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та

К ом п’ю терне обладнання

ДК 021:2015:31440000-2 - 
Акумуляторні батареї

ДК 021:2015: 31440000-2 
А кумуляторні батареї

20 000,00

10 0 00 ,00

20 000,00

2 500,00

2 500,00

хустинки, рушники для 
рук і серветки

ДК 021:2015: 37320000-7 
Частини та приладдя до 
музичних інструментів

10 000,00

10 000,00

4 000,00

інвентар

7 8 9

квітень, 2019

квітень, 2019

квітень, 2019

липень, 2019

листопад,
2019

травень,
2019

вересень,
2019

травень,
2019

листопад,
2019

квітень, 2019

жовтень,
2019

травень,
2019

гімнастичні мати для 
оперної студії

ДК 021:2015:37420000-8 - 
Гімнастичний інвентар

ДК 021:2015: 39110000-6 - 
стільці для учбових класів Сидіння, стільці та супутні

вироби і частини до них
- . -  _    ....

ДК 021:2015: 39120000-9 - 
меблі для учбових класів Столи, серванти, письмові

столи та книжкові шафи

ДК 021:2015: 39120000-9 - 
меблі для учбових класів Столи, серванти, письмові

столи та книжкові шафи

2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та
інвентар^___
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
інвентар 
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та 
Інвентар_____

6 000,00

45 000,00

12 500,00

ЗО 000,00

квітень, 2019

червень,
2019

квітень, 2019

листопад,
2019



м який інвентар

освіжувані повітря

мило, засоби для миття, 
засоби для чищення

мило, засоби для миття, 
засоби для чищення

ДК 021:2015: 39510000-0 
Вироби домашнього 
текстилю

ДК 021:2015: 39810000-3 
А роматизатори та воски

ДК 021:2015: 39830000-9- 
Продукція для чищення

ДК 021:2015: 39830000-9 - 
Продукція для чищення

ДК 021:2015:42130000-9 - 
крани, вентилі, клапани та Арматура трубопровідна:
подібні пристрої

лінолеум, профілі 
алюмінієві

крани, вентилі, клапани та 
подібні пристрої

ДК 021:2015:44110000-4 - 
Конструкційні матеріали

ДК 021 :2015 :44410000-7- 
санітарно-технічні вироби Вироби для ванної кімнати

та кухні

ДК 021:2015:44410000-7 - 
санітарно-технічні вироби Вироби для ванної кімнати

та кухні

ручні інструменти

замки, петлі двірні

радіатори і котли для 
систем центрального 
опалення та їх деталі

ДК 021:2015:44510000-8 - 
Знаряддя

ДК 021:2015:44520000-1 - 
Замки, ключі та петлі

ДК 021 :2015 :44620000-2- 
Радіатори і котли для 
систем центрального 
опалення та їх деталі

2210: Предмети.
матеріали.
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та

л н в е н т ^
2210: Предмети, 
матеріали, 
обладнання та
інвентао 
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар 
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентао
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та

лнвентао 
2210: Предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар

послуги з прокладання, 
монтажу кабеля оптики та 
локальної мережі для 
системи електронної 
бібліотеки

пакети програмного 
забезпечення для 
бухгалтерського обліку

послуги з заправки та 
відновлення картриджів

послуги з поточного 
ремонту копіювально- 
розмножувальної техніки

ДК 021:2015:45310000-3 - 
Електромонтажні роботи

ДК 021:2015:48440000-4 - 
Пакети програмного 
забезпечення для 
фінансового аналізу та 
бухгалтерського обліку

ДК 021:2015: 50310000-1 - 
Технічне обслуговування і 
ремонт офісної техніки

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

ДК 021:2015: 50310000-1 - 2240: Оплата 
Технічне обслуговування і послуг (крім 
ремонт оф існої техніки комунальних)

70 000.00

7 000,00

15 000,00

15 000,00

20 000,00

5 200,00

ЗО 000,00

15 000,00

5 000,00

5 000,00

45 000,00

І 200,00

10 000,00

20 000,00

травень.
2019

квітень, 2019

квітень, 2019

вересень,
2019

травень,
2019

квітень, 2019

червень,
2019

червень,
2019

листопад,
2019

травень,
2019

вересень,
2019

квітень, 2019

червень,
2019

20 000,00

травень,
2019

травень,
2019



послуги з технічного 
обслуговування 
комп’ютерного і 
периферійного 
устатк у в^н я  
регламентне технічне 
обслуговування систем 
відеоспостереження та 
охоронної сигналізації 
(технічних засобів 
системи), встановлених 
на об’єктах: учбові 
корпуси № 1 та №2

регламентне
обслуговування технічних 
засобів систем 
відеоспостереження, 
встановлених на об’єктах: 
учбовий корпус №3

ДК 021:2015: 50320000-4- 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
персональних комп’ютерів

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

99 600,00 лютий, 2019

ДК 021:2015: 50340000-0 - 
Послуги з ремонту і 2240: Оплата
технічного обслуговування послуг (крім 
аудіовізуального та комунальних)
оптичного обладнання

ДК 021:2015: 50340000-0 - 
Послуги з ремонту і 2240: Оплата
технічного обслуговування послуг (крім 
аудіовізуального та комунальних)
оптичного обладнання

40 380,00 лютий, 2019

17 400,00 лютий, 2019

регламентне
обслуговування технічних 
засобів систем 
відеоспостереження, 
встановлених на об’єктах: 
гуртожиток

послуги з обслуговування 
системи протипожежного 
захисту

ДК 021:2015: 50340000-0- 
Послуги з ремонту і 2240: Оплата
технічного обслуговування послуг (крім 
аудіовізуального та комунальних)
оптичного обладнання

технічне обслуговування, 
настройка, повірка 
технічних манометрів

технічне обслуговування 
систем газопостачання

послуги з технічного 
обслуговування системи 
контролю доступу 
учбових корпусів №1 та 
№2

технічне обслуговування 
ліфтів

послуги з поточного 
ремонту роялів

послуги 31 встановлення 
відеокамери в бібліотеці

кур єрська доставка

ДК 021:2015:50410000-2 - 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
вимірювальних, 
випробувальних і 
контрольних приладів 

ДК 021:2015: 50410000-2 - 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
вимірювальних, 
випробувальних і 
контрольних приладів 
ДК 021:2015: 50530000-9 - 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
техніки

ДК 021:2015: 50610000-4 - 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
захисного обладнання

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

ДК 021:2015: 50750000-7 - 2240: Оплата 
Послуги з технічного послуг (крім

_обслуговування ліфтів комунальних)

ДК 021:2015: 50860000-1 - 
Послуги з ремонту і 
технічного обслуговування 
музичних інструментів

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

ДК 021:2015: 51310000-8 - 
Послуги зі встановлення 
радіо-, телевізійної, аудіо- 
та відеоапаратури

ДК 021:2015: 64120000-3 - 
Кур’єрські послуги

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

45 720,00 лютий, 2019

25 200,00 січень, 2019

1 500,00

6 000,00

15 900,00

37 400,00

50 000,00

6 000,00

8 500,00

травень,
2019

січень, 2019

лютий, 2019

січень, 2019

червень,
2019

квітень, 2019

лютий, 2019



послуги телефонного 
зв ’язку

ДК 021:2015: 64210000-1 
Послуги телефонного 
зв’язку та передачі даних

оренда
телекомунікаційного
колодязя

послуги з розрахунково- 
касового обслуговування

обов'язкове стахування 
цивільно-правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів 
обов'язкове стахування 
цивільно-правової 
відповідальності 
власників наземних 
транспортних засобів 
послуги по 
обслуговуванню 
програмного 
забезпечення системи 
ISpro______
консультаційні послуги 
по роботі з програмним 
забезпеченням, технічне 
супроводження 
проф амного 
забезпечення

постачання комп’ютерної 
програми «М.Е.Оос»

послуги з реалізації 
системи ідентифікаторів 
цифрових об’єктів (doi)

ДК 021:2015: 64220000-4 ' 
Телекомунікаційні 
послуги, крім послуг 
телефонного зв ’язку і 
передачі даних

ДК 021:2015: 66110000-4 
Банківські послуги

ДК 021:2015: 66510000-8 
Страхові послуги

ДК 021:2015:66510000-8 
Страхові послуги

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
ком ун ^ьн и х)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

ДК 021:2015: 72220000-3 ■ 
Консультаційні послуги з 
питань систем та з 
технічних питань

ДК 021:2015: 72260000-5 - 
Послуги, пов’язані з 
програмним 
забезпеченням

ДК 021:2015: 72260000-5 - 
Послуги, пов’язані з 
програмним 
забезпеченням

ДК 021:2015: 72310000-1 ■ 
Послуги з обробки даних

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

послуги з обробки даних, д к  0 2 1 : 2 0 1 5 :  7 2 3 1 0 0 0 0 - 1  - Оплата
видачі та обслуговування ^ ^ послуг (крім

. : Послуги з обробки даних
сертифікатів ключів КЕП комунальних)

послуги з організації та 
підтримання доступу до 
ЄДЕБО

послуги доступу до 
мережі 1НТЕРНЕТ

послуги з реєстрації 
(перереєстрації) домену

послуги з веб-хостингу

послуги розміщення 
рекламно-інформаційного 
матеріалу на сторінках 
газети «Вечірній Харків»

цілодобове
спостереження системи 
тривожної сигналізації

ДК 021 :2015:72320000-4- 
Послуги, пов’язані з 
базами даних

ДК 021:2015: 72410000-7 - 
Послуги провайдерів

ДК 021 :2015:72410000-7- 
Послуги провайдерів

ДК 021:2015: 72410000-7 - 
Послуги провайдерів

ДК 021:2015: 79340000-9- 
Рекламні та маркетингові 
послуги

ДК 021 :2015:79710000-4- 
Охоронні послуги

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних) 
2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних) 
2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних) 
2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

6

43 200.00

100,00

250,00

1 500,00

2 000,00

19 000,00

36 000,00

4 300,00

10 750,00

700.00

14 300,00 

12 000,00

800.00 

2 500,00

900,00

14 400,00

8 9

січень. 2019

лютий, 2019

лютий, 2019

квітень, 2019

І " ' !
■

листопад,
2019 ' !

------------------■' .........

січень, 2019 :

лютий, 2019

грудень,
2019

березень,
2019

грудень,
2019

березень, 
2019

січень, 2019

жовтень,
2019

грудень, 1 ’'1
2019 І '

березень,
2019

лютий, 2019



___________з_______

послуги, пов’язані з 
участю у виставці

послуги з організації 
участі 26 та 27 березня 
2019 року у м. Києві у 
міжнародному форумі на 
тему: “Другий 
український форум 
міжнародної освіти” 

послуги із збирання, 
зберігання та перевезення 
для подальшої передачі 
на утилізацію 
відпрацьованих 
ртутьвміщуючих ламп

послуги з дератизації, 
дезінсекції приміщень 
учбового закладу

послуги з дезінсекції 
житлових приміщень 
гуртожитку

прання білизни

ДБН А.2.2-3:2014 
Поточний ремонт 
кабінетів № 66, №118 
учбового корпусу №  1 за 
адресою: м. Харків, 
майдан Конституції, 11 
(45000000-7 - Будівельні 
роботи та поточний 
ремонт)

ДБН А.2.2-3:2014 
Поточний ремонт 
побутових кімнат у 
гуртожитку за адресою: 
м. Харків, вул. 
Ц ілинофадська, 50 
(45000000-7 - Будівельні 
роботи та поточний 
ремонт)

поповнення БЕК для 
проїзду в метрополітені

послуги з
централізованого
В 0 Д 0 В І Д В Є Д Є Н Н 5^

перетікання реактивної 
енергії

постачання природного 
газу

ДК 021:2015: 79950000-8 
Послуги з організації 
виставок, ярмарок і 
кон ф есів

ДК 021:2015: 80530000-1 
Послуги у сфері 
професійної підготовки

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

ДК 021:2015: 90520000-8 - 
Послуги у сфері 
поводження з 
радіоактивними, 
токсичними, медичними та 
небезпечними відходами 

ДК 021 :2015: 90920000-2 - 
Послуги із санітарно- 
гігієнічної обробки 
приміщень
ДК 021:2015:90920000-2 - 
Послуги із санітарно- 
гігієнічної обробки 
приміщень
ДК 021:2015: 98310000-9 - 
Послуги з прання і сухого 
чищення

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг(крім  
комунальних)

2240: Оплата 
послуг (крім 
комунальних)

ДК 021:2015: 45000000-7 - 2240: Оплата 
Будівельні роботи та послуг (крім
поточний ремонт комунальних)

ДК 021:2015: 45000000-7 - 2240: Оплата 
Будівельні роботи та послуг (крім
поточний ремонт комунальних)

ДК 021:2015: 60210000-3 -
Послуги з перевезень 2250: Видатки на
ф ом адським  залізничним відрядження
транспортом

ДК 021:2015: 90430000-0- 
Послуги з відведення 
стічних вод

ДК 021:2015:65310000-9 - 
Розподіл електричної 
енергії

ДК 021:2015:09120000-6 - 
Газове паливо

2272: Оплата 
водопостачання та 
водовідведення

2273: Оплата 
електроенергії

2 2 7 4 :Оплата 
природного газу

4 950,00

800,00

2 400,00

18 200,00

20 000,00

5 000,00

45 000,00

50 000,00

000,00

186 228,75

6 400,00

42 000,00

березень,
2019

березень,
2019

листопад,
2019

січень, 2019

серпень,
2019

травень,
2019

березень,
2019

червень,
2019

лютий, 2019

січень, 2019

березень,
2019

січень, 2019



послуги з вивезення 
твердих побутових 
відходів

послуги з вивезення 
побутових відходів

навчання з питань 
охорони праці

ДК 021:2015:90510000-5 
Утилізація/ видалення 
сміття та поводження зі 
сміттям

22 ”5: О атата 
- інших 

енергоносіїв та 
інших
комунальних 

л| послуг 
2275: Оплата

ДК 021:2015: 90510000-5 
Утилізація/ видалення 
сміття та поводження зі 
сміттям

ДК 021:2015: 80510000-2 
Послуги з професійної 
підготовки спеціалістів

навчання з питань 
охорони праці

обов’язкове особисте 
страхування працівників 
відомчої та місцевої 
пожежної охорони і 
членів добровільних 
пожежних дружин 
(команд)

книжкова продукція для 
бібліотечного фонду

книжкова продукція для 
бібліотечного фонду

книжкова продукція для 
бібліотечного фонду

книжкова продукція для 
бібліотечного фонду

передплата періодичних 
видань для поповнення 
бібліотечного фонду

ДК 021:2015: 80510000-2 
Послуги з професійної 
підготовки спеціалістів

ДК 021:2015:66510000-8 - 
Страхові послуги

І Н Ш И Х

енергоносіїв та
І Н Ш И Х

комунальних 
послуг 
2282: Окремі 
заходи по 
реалізації 
державних 
(регіональних) 
програм, не 
віднесені до 
заходів розвитку 

2282: Окремі 
заходи по 
реалізації 
державних 
(регіональних) 
програм,не 
віднесені до 
заходів розвитку

2730: Інші
виплати
населенню

12 000,00
травень,

2019

ДК 021:2015: 22110000-4 
Друковані книги

ДК 021:2015: 22110000-4 
Друковані книги

ДК 021:2015: 22110000-4 
Друковані книги

ДК 021:2015: 22110000-4 
Друковані книги

ДК 021:2015: 22210000-5 
Газети

3110: Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування
3110: Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування
31 Ю: Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування____
3110: Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування
3110: Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

З 400,00
березень,

2019

800,00
березень,

2019

5 200,00 квітень, 2019

1 500,00

5 000,00

травень,
2019

травень,
2019



3 4 5 6 7 8 9
3110: Придбання

передплата періодичних 
видань для поповнення 
бібліотечного фонду

ДК 021:2015:22210000-5 - 
Г азети

обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 
3110: Придбання

5 500,00
жовтень,

2019

ДК 021:2015: 30210000-4 - обладнання і
травень,

2019
ноутбуки М аш ини для обробки 

даних (апаратна частина)
предметів
довгострокового
користування

45 000,00

1
3110: Придбання

. . . .

персональні комп'ютери в 
зборі

ДК 021:2015: 30210000-4 - 
М аш ини для обробки 
даних (апаратна частина)

обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 
3110: Придбання

45 000,00
травень,

2019

БФП
ДК 021:2015: 30230000-0 - 
К омп’ю терне обладнання

обладнання і
предметів
довгострокового

27 000,00
травень,

2019

Г о л о в а  те н д е р н о го  к о м ітету М .Г . Д е р е п о в к а


