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ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ з урахуванням змін 

на _2015_ рік  

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, 02071151  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4  6 

01.11.7 Овочі бобові сушені, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

01.13.1 Овочі листкові, (код за ДК 016:2010) 2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, (код за ДК 016:2010) 2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.)  - -  

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, (код за ДК 016:2010) 

2282 29000,00 (двадцять дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 

- -  

01.23.1 Плоди цитрусових культур, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

01.24.1 Яблука, (код за ДК 016:2010) 2282 2500,00 (дві тисячі п’ятьсот грн. 00 

коп.) 

- -  

01.26.9 Плоди олійних культур, (код за ДК 016:2010) 2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.)  - -  

01.28.1 Прянощі необроблені, (код за ДК 016:2010) 2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.)  - -  

01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 375,00 (триста сімдесят п’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

01.49.2 Продукція тваринництва, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

08.11.3 Крейда та некальцинований доломіт, (код за ДК 

016:2010) 

2282 8000,00 (вісім тисяч грн. 00 коп.)  - -  

08.12.1 Гравій та пісок, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  
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10.11.2 Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, 

овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені, (код за ДК 016:2010) 

2282 7000,00 (сім тисяч грн. 00 коп.)  - -  

10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; 

м'ясо та харчові субпродукти, інші, (код за ДК 016:2010) 

2282 64000,00 (шістдесят чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 

- -  

10.12.1 М'ясо свійської птиці, заморожене, (код за ДК 

016:2010) 

2282 39600,00 (тридцять дев’ять тисяч 

шістсот грн. 00 коп.)  

- -  

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

субпродуктів чи крові, (код за ДК 016:2010) 

2282 47000,00 (сорок сім тисяч грн. 00 

коп.)  

- -  

10.20.1 Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коа.) - -  

10.20.2 Риба оброблена чи законсервована іншим способом, 

ікра осетрових та залишки ікри, (код за ДК 016:2010) 

2282 2400,00 (дві тисячі чотириста грн. 00 

коп.) 

- -  

10.20.3 Ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні, 

заморожені, оброблені чи законсервовані, (код за ДК 

016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн.00коп.) - -  

10.32.1 Соки фруктові та овочеві, (код за ДК 016:2010) 2282 11000,00 (одинадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім 

картоплі, (код за ДК 016:2010) 

2282 15200,00 (п’ятнадцять тисяч двісті 

грн. 00 коп.) 

- -  

10.39.2 Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

10.41.5 Олії рафіновані, (код за ДК 016:2010) 2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.)  - -  

10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири, (код за ДК 016:2010) 2282 14000,00 (чотирнадцять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені, (код за ДК 

016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти, (код за ДК 

016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.)  

- -  

10.51.5 Продукти молочні, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або 2282 2500,00 (дві тисячі п’ятьсот грн. 00 - -  
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лущений чи дроблений, (код за ДК 016:2010) коп.) 

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур, (код за ДК 016:2010) 

2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) - -  

 10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 

борошняні, нетривалого зберігання, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 

кондитерські, борошняні, тривалого зберігання, (код за ДК 

016:2010) 

2282 38800,00 (тридцять вісім тисяч 

вісімсот грн. 00 коп.)  

- -  

10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні 

вироби, (код за ДК 016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); меляса, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.)  

- -  

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

(код за ДК 016:2010) 

2282 4000,00 (чотири тисячі грн. 00 коп.) - -  

10.82.2 Шоколад  і цукрові кондитерські вироби, (код за ДК 

016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

10.83.1 Чай і кава, оброблені, (код за ДК 016:2010) 2282 24000,00 (двадцять чотири тисячі 

грн. 00 коп.)  

- -  

10.84.1 Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка 

гірчичні; гірчиця готова, (код за ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

10.84.3 Сіль харчова, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.)  - -  

10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 

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

за ДК 016:2010) 

2282 4500,00 (чотири тисячі п’ятсот грн. 

00 коп.) 

- -  

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої, (код за ДК 

016:2010) 

2282 28000,00 (двадцять вісім тисяч грн. 

00 коп.)  

- -  

13.10.2 Волокна текстильні натуральні, підготовлені для 

прядіння, (код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

13.20.1 Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних 

волокон, крім бавовняних, (код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

13.20.2 Тканини бавовняні, (код за ДК 016:2010) 2282 375,00 (триста сімдесят п’ять грн. 00 - -  
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коп.)  

13.20.3 Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних 

монониток і штапельних волокон, (код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

13.94.1 Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім 

відходів, (код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

13.99.1 Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та 

стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

14.12.2 Одяг робочий, жіночий, (код за ДК 016:2010) 2282 100,00 (сто грн. 00 коп.) - -  

14.12.3 Одяг робочий, інший, (код за ДК 016:2010) 2282 100,00 (сто грн. 00 коп.) - -  

14.19.1 Одяг, дитячий, спортивні костюми та інший одяг, 

аксесуари та деталі одягу, трикотажні, (код за ДК 016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

   

14.19.2 Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з 

текстильного полотна, крім трикотажних, (код за ДК 016:2010) 

2282 100,00 (сто грн. 00 коп.) - -  

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

15.20.1 Взуття різне, крім спортивного, захисного та 

ортопедичного, (код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

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, не просочені, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

16.10.2 Деревина у формі погонажу, профільованого уздовж 

будь-яких країв або площин, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

16.10.9 Послуги щодо висушування, просочування та 

хімічного оброблювання деревини; роботи субпідрядні як 

частина виробництва розпиляної чи струганої деревини, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

16.21.1 Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з 2282 79999,00 (сімдесят дев’ять тисяч - -  
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шаруватої деревини; плити деревностружкові й подібні плити 

з деревини чи з інших здерев'янілих матеріалів, (код за ДК 

016:2010) 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

16.21.2 Шпон; листи до клеєної фанери; деревина пресована, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 100,00 (сто грн. 00 коп.) - -  

16.23.1 Вироби столярні та теслярські (крім складаних 

будівель), з деревини, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

16.29.1 Вироби з деревини, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

17.12.1 Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший 

некрейдований папір, або картон для графічних цілей, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

17.12.4 Папір не крейдований, (код за ДК 016:2010) 2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

17.12.7 Папір і картон оброблені, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара,  

(код за ДК 016:2010 ) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 300,00 (триста грн. 00 коп.) - -  

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові, (код за ДК 016:2010) 2282 69999,00 (шістдесят дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

17.24.1 Шпалери, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші, (код за ДК 

016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

18.14.1 Послуги палітурні та послуги, пов'язані з оправлянням, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, (код за ДК 

016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

19.20.4 Продукти нафтопереробляння, інші, (код за ДК 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  
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016:2010 – 19.20.4) 

20.12.2 Екстракти фарбувальні та дубильні; таніни та їхні 

похідні; речовини фарбувальні, н. в. і. у., (код за ДК 016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

20.13.3 Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й 

перхлорати, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

20.14.3 Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти 

карбонові та їхні солі, (код за ДК 016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

20.14.7 Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 300,00 (триста грн. 00 коп.) - -  

20.16.2 Полімери стиролу, у первинних формах, (код за ДК 

016:2010) 

2282 100,00 (сто грн. 00 коп.) - -  

20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

20.30.1Фарби та лаки на основі полімерів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

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

барвники художні та друкарські чорнила, (код за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення, (код за ДК 

016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

20.52.1 Клеї, (код за ДК 016:2010) 2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

20.59.3 Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

20.59.4 Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні 

готові, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

20.59.5 Продукти хімічні різноманітні, (код за ДК 016:2010) 2282 40000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.)  - -  

21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

22.11.1 Шини та камери ґумові нові, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 - -  
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коп.) 

22.19.3 Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми), (код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

22.19.4 Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні/приводні паси з 

вулканізованої ґуми, (код за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої 

ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми), (код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

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

вироби з твердої ґуми, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

22.21.2 Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 55000,00 (п’ятдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

22.21.3 Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, 

неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалами, (код за ДК 

016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

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

інші, (код за ДК 016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

22.22.1 Тара пластмасова, (код за ДК 016:2010) 2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

22.23.1 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, не пластикові, (код за ДК 

016:2010) 

2282 65000,00 (шістдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у., (код за ДК 

016:2010) 

2282 85000,00 (вісімдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

23.11.1 Скло листове, (код за ДК 016:2010) 2282 36000,00 (тридцять шість тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

23.12.1 Скло листове сформоване та оброблене, (код за ДК 

016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

23.14.1 Скловолокно, (код за ДК 016:2010) 2282 24000,00 (двадцять чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 

- -  

23.19.2 Скло технічне та інше скло, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

23.20.1 Вироби вогнетривкі, (код за ДК 016:2010) 2282 75000,00 (сімдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

23.31.1 Плитка та плити керамічні, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 - -  
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коп.) 

23.32.1 Цегла, черепиця та будівельні вироби з випаленої 

глини, (код за ДК 016:2010) 

2282 8000,00 (вісім тисяч грн. 00 коп.) - -  

23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні, (код за ДК 

016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

23.51.1 Цемент, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

23.52.1 Вапно негашене, гашене та гідравлічне, (код за ДК 

016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

23.52.2 Гіпс, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

23.61.1 Вироби з бетону для будівництва, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

23.62.1 Вироби з гіпсу для будівництва, (код за ДК 016:2010) 2282 60000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

23.65.1 Вироби з волокнистого цементу, (код за ДК 016:2010) 2282 18000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

23.91.1 Вироби абразивні, (код за ДК 016:2010) 2282 16000,00 (шістнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у., (код за 

ДК 016:2010) 

2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) - -  

24.10.3 Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, 

крім гарячого прокатування, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

24.10.5 Прокат плаский із сталі, плакований, з гальванічним 

або іншим покривом і прокат плаский зі швидкорізальної сталі 

та кремнієвої електротехнічної сталі, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

24.10.6 Бруски та прутки гарячого оброблення, із сталі, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

24.10.7 Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні 

елементи залізничних і трамвайних колій, з" сталі, гарячого 

обробляння, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

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

(код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

24.20.3 Труби та трубки зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі, інші, (код за ДК 016:2010) 

2282 18000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  
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24.20.4 Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не литі, (код за ДК 

016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

24.31.1 Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 

нелегованої сталі, (код за ДК 016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

24.32.1 Прокат плаский холодноволочильний зі сталі, без 

покриву, завширшки менше ніж 600 мм, (код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

24.33.1 Профілі незамкнуті холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані, (код за ДК 016:2010) 

2282 45000,00 (сорок п’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

24.33.2 Листи ребристі з нелегованої сталі, (код за ДК 

016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  

24.34.1 Дріт холодно волочильний, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

25.11.2 Вироби конструкційні металеві та їхні частини, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

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

(код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

25.21.1 Радіатори та котли центрального опалення, (код за ДК 

016:2010) 

2282 35000,00 (тридцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

25.61.2 Послуги щодо обробляння металів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.)    

25.71.1 Вироби ножові та столові прибори, (код за ДК 

016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

25.72.1 Замки та завіси, (код за ДК 016:2010) 2282 65000,00 (шістдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

25.73.1 Інструменти ручні для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому господарстві, (код за ДК 

016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

25.73.2 Пилки ручні, полотна до будь-яких пилок, (код за ДК 

016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

25.73.3 Інструменти ручні, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

25.73.4 Деталі змінні до ручних інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів, (код 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  
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за ДК 016:2010) 

25.73.6 Інструменти, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини, (код за ДК 

016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

25.94.1 Вироби кріпильні та ґвинтонарізні, (код за ДК 

016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші, (код за ДК 

016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

26.11.1 Лампи та трубки термоелектронні, з холодним 

катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-променеві 

трубки, (код за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

26.20.2 Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

26.20.3 Блоки машин автоматичного обробляння інформації, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 99500,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.) 

- -  

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

26.30.5 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 

апаратура, (код за ДК 016:2010) 

2282 40000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.) - -  

26.30.6 Частини приладів охоронної та пожежної сигналізації 

й подібної апаратури, (код за ДК 016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

26.40.5 Частини звуко- та відео устаткування, (код за ДК 

016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

26.51.1 Прилади та інструменти навігаційні, метеорологічні, 

геофізичні та подібної призначеності, (код за ДК 016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  
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26.51.3 Терези точні; інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної 

призначеності, (код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

26.51.4 Прилади для вимірювання електричних величин і 

йонізівного випромінювання, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних 

характеристик, (код за ДК 016:2010) 

2282 80000,00 (вісімдесять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

26.51.6 Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та 

випробовувальні, інші, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

26.51.7 Термостати, маностати та інші прилади й апаратура 

для автоматичного регулювання чи контролювання, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

26.51.8 Частини та приладдя до вимірювального, 

випробовувального та навігаційного устаткування, (код за ДК 

016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

26.70.1 Устатковання фотографічне та частини до нього, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні, (код за ДК 

016:20100 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

27.11.4 Трансформатори електричні, (код за ДК 016:2010) 2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

27.11.5 Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; 

перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, 

інші, (код за ДК 016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.12.2 Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.12.3 Пульти, панелі та інші основи, (код за ДК 016:2010) 2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

27.12.4 Частини електричної розподільчої та керувальної 

апаратури, (код за ДК 016:2010) 

2282 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.20.1 Елементи первинні, первинні батареї та частини до 

них, (код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  



12 

 

27.20.2 Акумулятори електричні та частини до них, (код за ДК 

016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 60000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.33.1 Пристрої електромонтажні, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; 

лампи дугові, (код за ДК 016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

27.40.2 Лампи та світильники, (код за ДК 016:2010) 2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

27.40.3 Лампи та світильники, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) - -  

27.51.2 Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у., (код за 

ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

27.90.1 Устатковання електричне, інше, та його частини, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

28.13.1 Помпи для рідин; підіймачі рідин, (код за ДК 016:2010) 2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) - -  

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

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 70000,00 (сімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

28.14.2 Частини кранів, клапанів і подібних виробів, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

28.15.1 Вальниці/підшипники кулькові чи роликові, код за ДК 

016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

28.15.2 Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті 

передачі, елементи механічних передач, інші, (код за ДК 

016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

28.21.1 Печі та пічні пальники, частини до них, (код за ДК 

016:2010) 

2282 8000,00 (вісім тисяч грн. 00 коп.) - -  

28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і 

лічильні машини, (код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

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

(код за ДК 016:2010) 

2282 60000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

28.25.1 Теплообмінники; установки для кондиціювання 2282 3500,00 (три тисячі п’ятсот грн. 00 - -  



13 

 

повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне 

устаткування, (код за ДК 016:2010) 

коп.) 

28.25.2 Вентилятори, крім настільних, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, дахових, (код за ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні 

апарати, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

28.49.1 Верстати для обробляння каменю, дерева та подібних 

твердих матеріалів, (код за ДК 016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

28.49.2 Пристрої для кріплення інструментів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 400,00 (чотириста грн. 00 коп.) - -  

29.31.1 Комплекти проводів до свічок запалювання та 

комплекти проводів інших типів, призначені для використання 

в наземних, повітряних і водних транспортних засобах, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

29.31.2 Устатковання електричне, інше, до моторних 

транспортних засобів і його частини, (код за ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

29.31.3 Частини іншого електричного устатковання до 

автомобілів і мотоциклів, (код за ДК 016:2010) 

2282 300,00 (триста грн. 00 коп.) - -  

29.32.2 Ремені безпеки, подушки безпеки, частини кузовів та 

приладдя до них, (код за ДК 016:2010) 

2282 400,00 (чотириста грн. 00 коп.) - -  

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних 

засобів, (код за ДК 016:2010) 

2282 55000,00 (п’ятдесят п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

31.00.2 Частини меблів (крім частин меблів для сидіння), (код 

за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

32.50.2 Інструменти та приладдя терапевтичні; приладдя, 

протези та ортопедичні пристрої, (код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

32.50.4 Окуляри, лінзи та їхні частини, (код за ДК 016:2010) 2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

32.91.1 Мітли та щітки, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 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, (код за ДК 016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  
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32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у., (код за ДК 016:2010) 2282 35000,00 (тридцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

33.11.1 Ремонтування та технічне обслуговування металевих 

виробів, (код за ДК 016:2010) 

2282 6000,00 (шість тисяч грн. 00 коп.) - -  

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування машин 

загальної призначеності, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

33.12.2 Ремонтування та технічне обслуговування машин і 

устатковання спеціальної призначеності, (код за ДК 016:2010) 

2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) - -  

33.14.1 Ремонтування та технічне обслуговування іншого 

електричного устаткування, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

33.17.1 Ремонтування та технічне обслуговування інших, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 750,00 (сімсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

- -  

33.19.1 Ремонтування іншого устаткування, (код за ДК 

016:2010) 

2282 750,00 (сімсот п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

- -  

33.20.2 Монтування машин і устатковання загальної 

призначеності, (код за ДК 016:2010) 

2282 1250,00 (одна тисяча двісті 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- -  

35.12.1 Передавання електричної енергії (послуги з 

постачання електричної енергії), (код за ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами, 

(код за ДК 016:2010 

2282 99999,00 (дев’яносто де’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 11000,00 (одинадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

37.00.1 Послуги каналізаційні, (код за ДК 016:2010) 2282 1500,00 (одна тисяча п’ятсот  грн. 00 

коп.) 

- -  

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для 

вторинного використовування, (код за ДК 016:2010) 

2282 119999,00 (сто дев’ятнадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- 

 

- 
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38.11.5 Відходи безпечні, інші, придатні для вторинного 

використовування, зібрані, (код за ДК 016:2010) 

2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

38.12.2 Відходи небезпечні, зібрані, (код за ДК 016:2010) 2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

38.21.1 Обробляння безпечних відходів для остаточного 

розміщування, (код за ДК 016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

43.22.1 Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем 

опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря, (код за ДК 

016:2010) 

2282 1250,00 (одна тисяча двісті 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- -  

43.22.2 Монтаж систем газопостачання, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів 

і маловантажних автотранспортних засобів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

49.31.1 Послуги щодо міського та приміського перевезення 

пасажирів залізницею, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

49.39.3 Перевезення пасажирів наземним транспортом поза 

розкладом, (код за ДК 016:2010) 

2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними 

засобами, (код за ДК 016:2010) 

2282 40000,00 (сорок тисяч грн. 00 коп.) - -  

53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг, (код за ДК 016:2010) 

2282 54000,00 (п’ятдесят чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 

- -  

58.11.1 Книжки друковані, (код за ДК 016:2010) 2282 25000,00 (двадцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

58.11.4 Продаж рекламного місця у книжках, (код за ДК 

016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

58.13.1 Газети друковані, (код за ДК 016:2010) 2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

58.13.3 Продаж рекламного місця в газетах, (код за ДК 

016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані, (код за ДК 

016:2010) 

2282 99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 

- -  

58.14.2 Інтернет-журнали та періодичні інтернет-видання, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  
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58.14.3 Продаж рекламного місця в журналах і періодичних 

виданнях, (код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

58.19.1 Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

58.29.3 Програмне забезпечення як завантажні файли, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

59.11.3 Продаж рекламного місця чи часу в кінофільмах, 

відеофільмах і телевізійних программах, (код за ДК 016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

   

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 70000,00 (сімдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 69500,00 (шістдесят дев’ять тисяч 

п’ятсот грн. 00 коп.) 

- -  

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення, (код за ДК 016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 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, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

63.91.1 Послуги інформаційних агентств, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

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

у., (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту, (код за ДК 

016:2010) 

2282 15000,00 (п’ятнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 

небезпек, (код за ДК 016:2010) 

2282 6250,00 шість тисяч двісті п’ятдесят 

грн. 00 коп.) 

- -  

68.20.1 Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нерухомості, (код за ДК 016:2010) 

2282 99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 

- -  

68.31.1 Послуги агентств нерухомості, (код за ДК 016:2010) 2282 3500,00 (три тисячі п’ятсот  грн. 00 - -  
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коп.) 

69.10.1 Послуги юридичні, (код за ДК 016:2010) 2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

71.12.1 Послуги інженерні, (код за ДК 016:2010) 2282 1250,00 (одна тисяча двісті 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- -  

71.12.3 Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними 

вишукувальні та консультаційні послуги, (код за ДК 016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

71.20.1 Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

72.19.1 Послуги щодо наукового досліджування та 

експеримент розробляння у сфері інших природничих наук, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

72.19.3 Послуги щодо наукового досліджування та 

експериментального розробляння у сфері медичних наук, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 60000,00 (шістдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

74.30.1 Послуги щодо письмового та усного перекладів, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 1250,00 (одна тисяча двісті 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- -  

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. 

і. у., (код за ДК 016:2010) 

2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

77.11.1 Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів, (код за ДК 

016:2010) 

2282 10000,00 (десять тисяч  грн. 00 коп.) - -  

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою, (код за ДК 

016:2010) 

2282 119999,00 (сто дев’ятнадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

80.20.1 Послуги систем безпеки, (код за ДК 016:2010) 2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель, (код 

за ДК 016:2010) 

2282 35000,00 (тридцять п’ять тисяч грн. 

00 коп.) 

- -  

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші, (код за ДК 016:2010) 2282 45000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

82.19.1 Фотокопіювання, оформлювання документів та інші 

спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 500,00 (п’ятсот грн. 00 коп.) - -  
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82.30.1 Послуги щодо організовування конференцій і 

спеціалізованих виставок, (код за ДК 016:2010) 

2282 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру, (код за ДК 

016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

84.12.1 Послуги адміністративні щодо регулювання діяльності 

у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та інші соціальні 

послуги, крім обов'язкового соціального страхування, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

84.25.1 Послуги пожежних служб, (код за ДК 016:2010) 2282 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) - -  

85.42.1 Послуги у сфері вищої освіти університетського рівня, 

(код за ДК 016:2010) 

2282 2000,00 (дві тисячі грн. 00 коп.) - -  

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у., (код за ДК 

016:2010) 

2282 12000,00 (дванадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

86.10.1 Послуги лікувальних закладів, (код за ДК 016:2010) 2282 18000,00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші, (код за ДК 

016:2010) 

2282 11000,00 (одинадцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  

91.03.1 Послуги, пов'язані з історичними місцями та будівлями й 

подібними туристично привабливими об'єктами, (код за ДК 

016:2010) 

2282 5000,00 (п’ять тисяч грн. 00 коп.) - -  

93.29.2 Послуги видовищно-розважальні, н. в. і. у., (код за ДК 

016:2010) 

2282 2500,00 (дві тисячі п’ятсот грн. 00 

коп.) 

- -  

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устаткування, (код за ДК 016:2010) 

2282 99999,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00 

коп.) 

- -  

95.21.1 Ремонтування побутової електронної техніки, (код за 

ДК 016:2010) 

2282 4000,00 (чотири тисячі грн. 00 коп.) - -  

95.22.1 Ремонтування господарсько-побутових приладів і 

устатковання домашнього та садового вжитку, (код за ДК 

016:2010) 

2282 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) - -  

96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення 

текстильних і хутряних виробів, (код за ДК 016:2010) 

2282 99000,00 (дев’яносто дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 

- -  

96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги, (код за ДК 

016:2010) 

2282 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 

коп.) 

- -  
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