
Річний план закупівель,
що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік 
___________Державного університету телекомунікації!___________

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38855349)
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КЕКВ 2230 „Продукти харчування”

“Сіль харчова“, код ДК 016-2010 10.84.3 (“Кам’яна сіль“, 
код CPV 14410000-8)

2230 6380 (Шість тисяч триста вісімдесят) грн. 
00 коп.

“Води мінеральні та безалкогольні напої“, код ДК 016-2010 
11.07.1 (“Безалкогольні напої“, код CPV 15980000-1, “ Інші 
безалкогольні напої", код CPV 15982000-5)

2230 199000 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч) 
грн. 00 коп.

“Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші“, код ДК 
016-2010 10.61.2 (“Борошно пшеничне“, код CPV 15612100-2)

2230 50100 (П’ятдесят тисяч сто) грн. 00 коп.

“М’ясо свійської птиці заморожене", код ДК 016:2010 10.12.2 
(“М’ясо свійської птиці", код CPV 15112000-6)

2230 199900 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч 
дев’ятсот ) грн.00 коп.

“Консерви та готові страви з м’яса, м‘ясних субпродуктів чи 
крові, код ДК 016:2010 10.13.1 (“Ковбасні вироби", код CPV 
15131120-2, “М’ясні вироби", код CPV 15131700-2)

2230 70000 (Сімдесят тисяч) грн.00 коп.

“Жири великої рогатої худоби, овець, кіз і свиней", код ДК 
016:2010 10.11.5 (“Тваринні жири", кодСРУ 15412100-0)

2230 58000 (П’ятдесят вісім тисяч) грн. 00 коп.

“Олії сирі“, код ДК 016-2010 10.41.2 (“ОліГ, код CPV 
15411100-3) 2230 41000 (Сорок одна тисяча) грн. 00 коп.

“Чай і кава, оброблені", код ДК 016-2010 10.83.1 (“Кава, чай 
та супутня продукція", код CPV 15860000-4) 2230 96220 (Дев’яносто шість двісті двадцять) 

грн. 00 коп.
“Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи 
буряковий цукор (сахароза), меляса, код ДК 016:2010 10.81.1 
(“Цукор білий", код CPV 15831200-4)

2230
29000 (Двадцять дев’ять тисяч) грн. 00 

коп.

“Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю 
та інуліну", код ДК 016:2010 01.13.5 (“Картопля", код CPV 
03212100-1)

2230 186000 (Сто вісімдесят шість тисяч) грн. 
00 коп.

“Сир сичужний та кисломолочний сир“, код ДК 016-2010 
10.51.4 (“Твердий сир“, код CPV 15544000-3, “ Зернений сир“, 
кодСРУ 15542100-0)

2230 4000 (Чотири тисячі) грн. 00 коп.

“Яйця у шкаралупі, свіжі“, код ДК 016-2010 01.47.2 (“Яйця“, 
код CPV 03142500-3) 2230 117200 (Сто сімнадцять тисяч двісті) грн. 

00 коп.
“Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі, 
код ДК 016-2010 10.39.1, (“Овочеві консерви", код CPV 
15331460-9, “Концентроване томатне пюре", код CPV 
15331427-6)

2230 136330 (Сто тридцять шість тисяч триста 
тридцять) грн. 00 коп.

“Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані", код ДК 016- 
2010 10.39.2, (“Оброблені фрукти", кодСРУ 15332100-5, 
“Фрукти, овочі та супутня продукція", код СРУ 15300000-1, 
“Родзинки“ код CPV 03222115-2)

2230
73120 (Сімдесят три сто двадцять) грн. 

00 коп.

“Овочі бобові сушені", код ДК 016-2010 01.11.7 (Торох 
сушений", код СРУ 03212213-6) 2230 27780 (Двадцять сім сімсот вісімдесят ) 

грн. 00 коп.

“Культури овочеві плодоносні, інші“, код ДК 016-2010 
01.13.3, (“Плодові овочі“ код CPV 03221200-8) 2230 10460 (Десять тисяч чотириста шістдесят) 

грн. 00 коп.

“Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; 
гірчиця готова",
код ДК 016-2010 10.84.1(“Оцет; соуси; приготовані заправки; 
гірчичний порошок та гірчична макуха; столова гірчиця", код 
CPV 15871000-4)

2230 10320 (Десять тисяч триста двадцять) грн. 
00 коп.

“Прянощі, оброблені", код ДК 016-2010 10.84.2 (“Спеції", код 
CPV 15872200-3) 2230

8250 (Вісім тисяч двісті п’ятдесят) грн. 00 
коп.

“Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та 
соки з м'яса, риби й водяних безхребетних “, код ДК 016-2010 
10.89.1 (“Дріжджі", кодСРУ 15898000-9, “Бобові 
овочі та зерна бобових культур сушені", код СРУ 03212200-2)

2230
10370 (Десять тисяч триста сімдесят) грн. 

00 коп.

“Молоко та вершки, рідинні, оброблені", код ДК 016-2010 
10.51.1 (“Молоко та вершки", код СРУ 15510000-6) 2230 14210 (Чотирнадцять тисяч двісті десять) 

грн. 00 коп.
“Продукти молочні, інші “, код ДК 016-2010 10.51.5 
(“Молочні продукти" кодСРУ 15500000-3) 2230

14540 (Чотирнадцять тисяч п’ятсот сорок) 
грн. 00 коп.

“Соки фруктові та овочеві", код ДК 016-2010 10.32.1 
(“Фруктові та овочеві соки", код СРУ 15320000-7) 2230 100000 (Сто тисяч) грн. 00 коп.

“Мед натуральний" код ДК 016-2010 01.49.21(“Мед“, код CPV 
15831600-8) 2230 2000 (Дві тисячі) грн. 00 коп.

“Морозиво та інший харчовий лід“, код ДК 016-2010 10.52.1 
(“Морозиво", код CPV 15555100-4) 2230 48000 (Сорок вісім тисяч) грн. 00 коп.

“Яблука", код ДК 016-2010 01.24.1 (“Яблука", код СРУ 
03222321-9) 2230 6480 (Шість тисяч чотириста вісімдесят) 

грн. 00 коп.
“Плоди цитрусових культур", код ДК 016-2010 01.23.1 
(“Цитрусові фрукти", код CPV 03222200-5) 2230 4320 (Чотири тисячі триста двадцять) грн. 

00 коп.
“Виноград", код ДК 016-2010 01.21.1 (“Виноград", код CPV 
03222340-8) 2230 5000 (П’ять тисяч) грн. 00 коп.

“Гриби та трюфелі", код ДК 016-2010 01.13.8 (“Гриби", код 
CPV 03221260-6) 2230 6480 (Шість тисяч чотириста вісімдесят) 

грн. 00 коп.
“Плоди тропічних і субтропічних культур", код ДК 016-2010 
01.22.1 (“Тропічні фрукти", код СРУ 03222110-7) 2230 2160 (Дві тисячі сто шістьдесят) грн. 00 

коп.
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“Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби", 
код ДК 016-2010 10.73.1 (“Макаронні вироби", код CPV 
15850000-1)

2230
29640 (Двадцять дев’ять тисяч шістсот 

сорок) грн.00 коп.

“Овочі листкові", код ДК 016-2010 01.13.1 (“Капуста 
качанна", код CPV 03221410-3)

2230 83610 (Вісімдесят три тисячі шістсот 
десять) грн. 00 коп.

“Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоподібні", код ДК 
016:2010 01.13.4 (“Коренеплідні овочі", код CPV 03221110-0) 2230

94570 (Дев’яносто п’ять тисяч триста 
п’ятдесят) грн. 00 коп.

“Шоколад і цукрові кондитерські вироби", код ДК 016-2010 
10.82.2 (“Шоколад та цукрові кондитерські вироби", код CPV 
15842000-2)

2230 48000 (Сорок вісім тисяч) грн. 00 коп.

“Риба, оброблена чи законсервована іншим способом, крім 
готових страв з риби“, код 
ДК 016-2010 10.20.2 (“Оселедець", код CPV 03311300-5)

2230 8760 (Вісім тисяч сімсот шістдесят) грн. 
00 коп.

“Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, 
борошняні, тривалого зберігання", код ДК 016-2010 10.72.1 
(“Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і 
кондитерських виробів", код CPV 15820000-2)

2230 48000 (Сорок вісім тисяч) грн. 00 коп.

“Картопля, оброблена та законсервована", код ДК 016-2010 
10.31.1 (“Картопляні чіпси та картопля фрі“, код CPV 
15311100-2)

2230 10000 (Десять тисяч) грн. 00 коп.

“Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. 
у.“, код ДК 016-2010 10.62.1 (“Крохмалі та 
крохмалепродукти", код CPV 15620000-0)

2230 140 (Сто сорк) грн. 00 коп.

“Культури баштанні", код ДК 016-2010 01.13.2 (“Баштанні 
культури", код CPV 15332180-9)

2230 10000 (Десять тисяч) грн. 00 коп.

“Какао терте, какао-масло,жири технічні; кислоти карбонові 
та їхні солі" код ДК 016-2010 10.82.1(“Какао“, код CPV 
15841000-5)

2230 3000 (Три тисячі) грн. 00 коп.

“Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові 
та їхні солі", код ДК 016-2010 20.14.3 (“Продукти харчування 
різні", код CPV 15800000-6)

2230 360 (Триста шістдесят) грн. 00 коп.

“Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати", код ДК 
016-2010 20.13.4 (“Основні органічні та неорганічні хімічні 
речовини", код CPV 24300000-7)

2230 200 (Двісті) грн. 00 коп.

“Желатин і його похідні, зокрема молочні альбуміни", код ДК 
016-2010 20.59.6 (“Желатини", код CPV 24911000-3) 2230 2400 (Дві тисячи чотираста) грн. 00 коп.

“Насіння інших олійних культур", код ДК 016-2010 01.11.9 
(“Насіння кунжуту", код CPV 03111500-7, 
“Сільськогосподарська продукція та продукція 
рослинництва", код CPV 03100000-2)

2230 10200 (Десять тисяч двісті) грн. 00 коп.

“Овочі свіжі, н.в.і.у.", код ДК 016-2010 01.13.9 
(“Сільськогосподарська, фермерська продукція, продукція 
рибальства, лісівництва та супутня продукція", код CPV 
03000000-1)

2230
4780 (Чотири тисячі сімсот вісімдесят) 

грн. 00 коп.

Разом по 2230 1 890 280
КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

“Обробляння та розподілення води трубопроводами", код 
36.00.2 відповідно до ДК 016:2010 (“Послуги з розподілу води 
та супутні послуги", код CPV 65100000-4)

2272
158820,00 (Сто п’ятдесят вісім тисяч 

вісімсот двадцять) грн. 00 коп

Місце надання 
послуг: за адресою 

Замовника

“Обробляння та розподілення води трубопроводами", код 
36.00.2 відповідно до ДК 016:2010 (“Послуги з розподілу води 
та супутні послуги", код CPV 65100000-4)

2272 10420,00 (Десять тисяч чотириста 
двадцять) грн. 00 коп

М іс ц е  н а д а н н я  

п о с л у г и .  Х а р к ів , вул. 
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“Послуги каналізаційні", код 37.00.1 відповідно до ДК 
016:2010 (“Послуги у сфері водовідведення", код CPV 
90400000-1)

2272
140320,00 (Сто сорок тисяч триста 

двадцять) грн. 00 коп

М іс ц е  н а д а н н я  

п о с л у г :  з а  а д р е с о ю  

З а м о в н и к а

“Послуги каналізаційні", код 37.00.1 відповідно до ДК 
016:2010 (“Послуги у сфері водовідведення", код CPV 
90400000-1)

2272 9580,00 (Дев’ять тисяч п’ятсот 
вісімдесят) грн. 00 коп

М іс ц е  н а д а н н я  

п о с л у п м .  Х а р к ів , вул. 

П о л т а в с ь к и й  ш л я х ,

______ І М д ______
Разом по 2272 319 140

КЕКВ 2274 "Оплата природнього газу"

“Розподілення газоподібного палива трубопроводами", код 
ДК 016-2010 35.22.1(“Послуги з розподілу газу та супутні 
послуги “, код CPV 65200000-5) v

2274
199990 (Сто дев’яносто дев’ять тисяч 

---- .дев’ятсот дев’яносто) грн. 00 коп.
т  И  > ■  " _______________________

Місце надання 
послупм. Харків, 
вул. Полтавський 

шлях, 188 а
Разом по 2274 Ї І Е Т  х \  199990
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