
Зміни №1 до додатка 

до річного плану закупівель на 2015 рік 

Державний архів Харківської області 

(Код ЄДРПОУ 03494422) 

 

Предмет  

закупівлі 

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі 

 

Процедура закупівлі Орієнтовний 

початок  

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Кредиторська заборгованість за запасні частини до копіювальної 

техніки 

28.23.2 «машини конторські/офісні, інші, та частини до них»  

28.23.26-00.00 

2210 1000   ФОП Добров Л.Д. 

Кредиторська заборгованість за клей ПВА 

20.52.1 «клеї» (20.52.10-80.00) 

2210 748   ФОП Третяк Т.М. 

Кредиторська заборгованість за банківські послуги (розрахунково-

касове обслуговування) 

64.19.3 «послуги щодо грошового посередництва інші, н.в.і.у» 

(64.19.30-00.00) 

2240 9,35    

АКІБ «Укрсиббанк» 

Кредиторська заборгованість за поточний ремонт та технічне 

обслуговування комп’ютерної техніки, адміністрування 

програмного забезпечення  

95.11.1 «ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання» 

62.02.3 «послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій» 

2240 5978   СПДФО Кудряшов Д.М. 

Кредиторська заборгованість за технічне обслуговування ліфтів 

33.12.1 «ремонтування та технічне обслуговування машин 

загальної призначеності» (33.12.15-00.00) 

2240 1061,28   ТОВ ВКП «Ліфттранссервіс» 

Кредиторська заборгованість за послуги з технічного 

обслуговування системи охоронної сигналізації 

80.20.1 «послуги систем безпеки» (80.20.10-00.00) 

2240 2012,47   УДСО при ГУМВСУ в Харківській 

області 

Кредиторська заборгованість за послуги з технічного 

обслуговування систем охоронної пожежної сигналізації, 

протипожежної автоматики 

80.20.1 «послуги систем безпеки» (80.20.10-00.00) 

2240 3476   ПАТ «Спецавтоматика» 

ДП «Харківспецбезпека» 

Кредиторська заборгованість за послуги з підтримки, надання 

послуг доступу до мережі передачі даних 

63.11.1 «послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою» 

2240 160   ФОП Резнікова С.Ю. 

Кредиторська заборгованість за технічне обслуговування, 

поточний ремонт комп’ютерної, орг. техніки, заправка картриджів 

95.11.1 «ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання» 

62.02.3 «послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій» 

2240 2920   СПДФО Добров Л.Д. 



Господарчі товари, витратні матеріали та інструменти: 

20.41.3 «мило, засоби мийні та засоби для чищення» 

(20.41.31-20.00, 20.41.32-40.00, 20.41.32-50.00) 

20.41.4 «препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення» 

(20.41.41-00.00, 20.41.44-00.00,20.41.43-50.00,20.41.43-89.00) 

22.22.1 «тара пластмасова» (22.22.11-00.00) 

22.19.6 «предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім 

виготовлених з твердої гуми)» (22.19.60-00.00) 

17.22.1 «папір побутовий і туалетний та паперова продукція» 

(17.22.11-20.00,17.22.12-40.00, 17.22.12-50.00, 17.22.12-90.00) 

27.40.1 «лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові» 

(27.40.13-00.00, 27.40.15-10.00) 

32.91.1 «мітли та щітки» 

(32.91.11-10.00, 32.91.11-50.00, 32.91.19-30.00) 

14.12.3 «одяг робочий інший» (14.12.30-23.00) 

13.20.2 «тканини бавовняні» (13.20.20-20.00) 

20.41.1 «гліцерин» (20.41.10-00.00) 

13.10.6 «пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття» 

(13.10.62-00.00) 

13.10.8 «пряжа та нитки текстильні з хімічних монониток чи штапельних 

волокон» (13.10.85-10.00) 

13.94.1  «мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів» 

(13.94.11-55.00) 

22.29.2  «вироби пластмасові інші, н. в. і. у.» 

(22.29.21-50.00, 22.29.21-70.00) 

25.73.4 «деталі змінні до ручних інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верcтатів» 

(25.73.40-31.00) 

13.92.2 «вироби текстильні готові, інші» 

(13.92.29-53.00, 13.92.29-57.00, 13.92.29-90.00) 

20.52.1 «клеї» (20.52.10-80.00) 

25.72.1 «замки та завіси» (25.72.12-30.00) 

25.71.1 «вироби ножові та столові прибори» (25.71.11-90.00) 

20.30.1 «фарби та лаки на основі полімерів» 

(20.30.11-50.00,20.30.11-70.00,20.30.12-50.00) 

20.30.2 «фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила» 

(20.30.22-40.00, 20.30.22-53.00, 20.30.22-55.00) 

2210 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ФОП Третяк Т.М. 

 

Канцелярські товари, конверти, марки: 

17.23.1 «вироби канцелярські, паперові» (17.23.12-30.00, 17.23.13-30.00, 

17.23.13-50.00, 17.23.13-13.00, 17.23.13-15.00, 17.23.14-00.00) 

32.99.1 «убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні подушечки»(32.99.12-10.00, 32.99.12-

30.00, 32.99.12-50.00, 32.99.15-10.00, 32.99.16-30.00, 32.99.16-50.00, 

32.99.16-70.00) 

20.59.3 «чорнило для писання та милювання та інші чорнила 

(20.59.30-00.00) 

58.19.1 «послуги щодо видавання друкованої продукції, інші» 

(58.19.11-00.00, 58.19.12-00.00, 58.19.13-00.00, 58.19.14-00.00, 58.19.15-

00.00, 58.19.19-00.00) 

25.99.2 «вироби з недорогоцінних металів, інші» (25.99.23-30.00,25.99.23-

50.00, 25.99.23-70.00) 

2210 6200   ФОП Третяк Т.М. 

ДП «Укрпошта» 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=27.40.1
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.10.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.10.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=13.10.8
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.30.2
http://dkpp.rv.ua/index.php?level=20.30.2


Бланки 

17.23.1 «вироби канцелярські, паперові» 

(17.23.13-17.00,17.23.13-79.00) 

2210 2000   ФОП Дементович 

ФОП Алєксєєв 

ФОП Шахман 

Папір, картон для реставраційних робіт: 

17.12.6 «пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка й 

калька та інші глазуровані прозорі чи напівпрозорі папери» 

(17.12.60-00.00) 

17.12.7 «папір і картон оброблені» 

(17.12.71-00.00, 17.12.72-00.00, 17.12.77-55.00, 17.12.77-59.00) 

2210 9452   ТОВ «Технічні матеріали» 

Путівник, науково-інформаційний вісник “Харківський архівіст”, 

збірники документів 

58.11.1 «книжки друковані» 

(58.11.12-00.00) 

2210 5000   ФОП Тарсенко 

Запасні частини та витратні матеріали для офісної та оргтехніки: 

28.23.2 «машини конторські/офісні, інші, та частини до них» 

(28.23.23.-00.00.,28.23.24-00.00, 28.23.25-00.00, 28.23.26-00.00) 

20.59.1 «фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; 

фотохімікати та фотографічні незмішані речовини»  

(20.59.11-30.00, 20.59.11-50.00, 20.59.11-70.00) 

26.80.1 «носії інформації магнітні й оптичні» 

(26.80.11-00.00, 26.80.12-00.00) 

2210 2500   ФОП Добров Л.Д. 

ФОП Доброва О.О. 

  

 

 

 

Послуги з технічного обслуговування систем охоронної пожежної 

сигналізації, протипожежної автоматики 

80.20.1 «послуги систем безпеки»  

(80.20.10-00.00) 

2240 14076   ПАТ «Спецавтома-тика» 

ДП «Харківспец-безпека» 

Послуги з технічного обслуговування системи охоронної 

сигналізації 

80.20.1 «послуги систем безпеки» 

(80.20.10-00.00) 

2240 13860   УДСО при ГУМВСУ в Харківській 

області 

Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту комп'ют. 

орг. техніки, заправки картриджів 

62.02.3 «послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних 

технологій» 

(62.02.30-00.00) 

95.11.1 «ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання» 

(95.11.10-00.00) 

2240 5453   ФОП Добров Л.Д. 

ФОП Доброва О.О. 

 

Телекомунікаційні послуги, послуги доступу до мережі Інтернет 

61.10.1 «послуги щодо передавання даних і повідомлень» 

(61.10.11-00.00, 61.10.12-00.00) 

61.10.4 «послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами» 

(61.10.49-00.00) 

2240 3465   ПАТ «Укртелеком» 

Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) 

64.19.3 «послуги щодо грошового посередництва інші, н.в.і.у» 

(64.19.30-00.00) 

2240 165 

 

 

  ПАТ «УкрСиббанк» 

 

 

 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.12.7


Послуги з підтримки, надання послуг доступу до мережі передачі 

даних, надання цифрових ключів, продовження ліцензій 

антивірусного програмного забезпечення 

63.11.1 «послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою» 

(63.11.11-00.00, 63.11.12-00.00, 63.11.13-00.00) 

2240 1552 

 

 

 

 

 

 

 

  ФОП Резнікова С.Ю. 

ТОВ «Центр сертифікації 

ключів «Україна» 

Послуги із страхування власних приміщень, унікальних документів 

Національного архівного фонду,майна оренди 

65.12.4 «послуги щодо страхування майна від пожежі та інших 

небезпек» 

(65.12.41-00.00, 65.12.49-00.00) 

2240 125   СК «Союз-Дніпро» 

Послуги з інформаційно-технологічного супроводження програм 

“1С Предприятие 8”, M.E.DOC 

62.02.2 «послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення» 

(62.02.20-00.00) 

58.29.3 «Програмне забезпечення як завантажні файли» 

(58.29.31-00.00, 58.29.32-00.00) 

2240 3090 

 

 

 

 

 

 

  ФОП Кочешкова О.О. 

ФОП Кочешкова О.О. 

 

Послуги з водопостачання 

36.00.1 «Вода природна» 

(36.00.1-00.00) 

2272 10100 

 

 

  КП «Харківводоканал» 

Послуги з водовідведення 

37.00.1 «Послуги каналізаційні» 

(37.00.11-00.00) 

2272 6000 

 

 

  КП «Харківводоканал» 

Послуги з постачання електроенергії 

35.11.1 «Енергія електрична» 

(35.11.10-00.00) 

2273 78300 

 

 

  АК «Харківобленерго» 

Послуги з навчання співробітників з правил технічної та безпечної 

експлуатації теплових установок та теплових мереж 

74.90.1 «послуги щодо надання професійної та технічної допомоги 

та консультаційні, н.в.і.у.» 

(74.90.19-00.00) 

85.59.1 «послуги освітянські інші, н.в.і.у» 

(85.59.19-00.00) 

2282 300 

 

 

 

 

 

 

  ТОВ «Новатор-сервіс» 
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