
на 2015 рік

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета 

закупівлі, 

 грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6

Ведення авторського нагляду за будівництвом 

«Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-

прибудованими приміщеннями об’єктів соціальної 

сфери за адресою: вул. Матеюка, 2б у Деснянському 

районі м. Києва»

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 69930,00грн           

Всього по розділу: 18 962 000,00

СКОРИГОВАНИЙ  РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

(ЗМІНИ № 6 )

3121

Київського національного торговельно-економічного університету

код за ЄДРПОУ 01566117

І БУДІВНИЦТВО

67 090 929,00

(шістдесят сім мільйонів 

дев'яносто тисяч дев'ятсот 

двадцять дев'ять грн 00 коп.)

в т. ч. на 2015р.:

18 962 000,00

(вісімнадцять мільйонів 

дев’ятсот  шістдесят дві тисячі 

грн 00 коп.)

Відкриті торги

Процедура 

проведена у 

січні-березні 2009р.

Будівництво гуртожитку на 550 місць із вбудовано-

прибудованими приміщеннями об’єктів соціальної 

сфери за адресою: вул. Матеюка, 2б у Деснянському 

районі м. Києва, в т.ч.:

перехідний об'єкт: 

заг.вартість - 

52705547,00грн           



ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013

Заміна обладнання системи теплопостачання 

ІТП спортивної зали №1

3132

150 000,00

(сто п’ятдесят тисяч грн 

00 коп)

Відкриті торги листопад

Всього по розділу: 150 000,00

 37.00.1 Послуги каналізаційні

(послуги з водовідведення на 2015 рік)
2272

610 000,00

(шістсот  десять тисяч грн 00 

коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

 

грудень 2014р. - 

січень 2015р.

Процедура проведена

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 

(послуги з водопостачання на 2015 рік)
2272

663 000,00

(шістсот шістдесят три тисячі 

грн 00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена 

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення 

безпечних відходів 

(видалення побутових твердих відходів, вивезення 

габаритного будівельного сміття)

2240

116 036,80

(сто шістнадцять тисяч 

тридцять шість грн 80 коп)

Запит цінових 

пропозицій
липень Процедура проведена

Всього по розділу: 1 389 036,80

ІІІ ПОСЛУГИ

ІІ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ



 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 

(теплоенергія  у гарячій воді/парі на 2015 рік)

2271

7 400 000,00

(сім мільйонів чотириста тисяч 

грн 00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

35.11.1 Енергія електрична

(електрична енергія на 2015рік) 2273

3 100 000,00

(три мільйона сто тисяч грн 00 

коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

(папір А3 (70 г/м2), папір А4 (80 г/м2),  папір А3 

(80 г/м2)
2210

842 076,00

(вісімсот сорок дві тисячі 

сімдесят шість  грн 

00 коп)

Відкриті торги лютий 

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові  

(папір А4 (80 г/м2))
2210

148 286,88 

(сто сорок вісім тисяч двісті 

вісімдесят шість грн 88 коп)

Відкриті торги червень-липень
Процедура 

проведена

20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні 

незмішані речовини   

(майстер-плівка оригінальна до цифрових 

дуплікаторів)

2210

131 590,20

(сто тридцять одна тисяча 

п’ятсот дев’яносто грн 20 коп)

Запит цінових 

пропозицій
квітень-травень Процедура проведена

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

продукція; барвники художні та друкарські 

чорнила    

(фарба чорна оригінальна до цифрових 

дуплікаторів)

2210

128 643,60

(сто двадцять вісім тисяч 

шістсот сорок три грн 60 коп)

Запит цінових 

пропозицій
квітень-травень Процедура проведена

23.52.2 Гіпс 

(сухі гіпсові суміші: ізогіпс, сатенгіпс)
2210

132 045,00

(сто тридцять дві тисячі сорок 

п’ять грн 00 коп)

Запит  цінових 

пропозицій
 листопад

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й 

електричні, інші

(дріт ППВ, дріт ПВС, кабель АВВГ, ізострічка)

2210

192 294,00 

 (сто дев’яносто дві тисячі 

двісті дев’яносто чотири грн 

00 коп)

Відкриті торги серпень - вересень Процедура проведена

ІV ТОВАРИ 

Процедура 

проведена



20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів

(фарба водоемульсійна для внутрішніх робіт, фарба 

водоемульсійна для зовнішніх робіт, фарба 

грунтуюча, лак панельний, емалі, оліфа, розчинник, 

уайт-спіріт, антисептик для дерева)

2210

329 780,70

 (триста двадцять дев’ять тисяч 

сімсот вісімдесят грн 70 коп)

Відкриті торги серпень - вересень Процедура проведена

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 обрізна:  дошка обрізна, дошка лобова, 

дошка підшивна, дошка для підлоги; брус 

дерев’яний, рейка дерев’яна)

2210

139 766,75

(сто тридцять дев’ять тисяч 

сімсот шістдесят шість грн 

75 коп)

Запит  цінових 

пропозицій
листопад

23.31.1 Плитка та плити керамічні

(плитка керамічна для стін, плитка керамічна для 

підлоги, керамограніт)

2210

280 660,00

(двісті вісімдесят тисяч 

шістсот шістдесят грн 00 коп)

Запит  цінових 

пропозицій
листопад

Всього по розділу: 12 825 143,13

45.20.1 Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів       

(технічне обслуговування і ремонт автомобілів)

Лот № 1 - технічне обслуговування і ремонт 

маловантажних автомобілів;

Лот № 2 - технічне обслуговування і ремонт 

легкових автомобілів.

2240

749 990,35

(сімсот сорок дев'ять тисяч 

дев'ятсот дев'яносто грн

 35 коп)

в т. ч. по лотам

511 994,51 

 (п’ятсот одинадцять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто чотири 

грн 51 коп)

237 995,84 

 (двісті тридцять сім тисяч 

дев’ятсот дев’яносто п’ять грн 

84 коп)

Відкриті торги
грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

V АВТОТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



45.20.1 Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів       

(технічне обслуговування і ремонт автомобілів)

Лот № 1 - технічне обслуговування і ремонт 

маловантажних автомобілів.

Лот № 2 - технічне обслуговування і ремонт 

легкових автомобілів.

2240

349 185,44

(триста сорок дев’ять тисяч сто 

вісімдесят п’ять грн

 44 коп)

в т. ч. по лотам

259 409 грн 41 коп

 (двісті п’ятдесят дев’ять тисяч 

чотириста дев’ять грн 41 коп)

89 776 грн 03 коп 

(вісімдесят  дев’ять тисяч 

сімсот сімдесят шість грн 

03 коп)

Відкриті торги липень - серпенеь Процедура проведена

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах) 2210

250 871,10 

(двісті п’ятдесят тисяч вісімсот 

сімдесят одна грн 

10 коп)

Відкриті торги червень-липень Процедура проведена

Всього по розділу: 1 804 392,69

454 345,80

(чотириста п'ятдесят чотири 

тисячі триста сорок п’ять грн 

80 коп)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах) 2210 Процедура проведеналютий Відкриті торги



61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень (телекомунікаційні послуги)
2240

280 000,00

(двісті вісімдесят тисяч грн

 00 коп)

Переговорна

 процедура

 закупівлі

травень-червень Процедура проведена

Всього по розділу: 2 126 905,00

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)

2230

179 687,86

(сто сімдесят дев’ять тисяч 

шістсот вісімдесят сім грн 

86 коп)

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

 листопад

VІІ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВО

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них (моноблоки, системні блоки, 

монітори)

Лот № 1 - моноблоки;

Лот № 2 - системні блоки;

Лот № 3 - монітори.

3110 Відкриті торги

1 846 905,00

(один мільйон вісімсот сорок 

шість тисяч дев’ятсот п’ять грн 

00 коп)

у т. ч. по лотам

658 360,00

(шістсот п’ятдесят вісім тисяч 

триста шістдесят грн 00 коп)

776 495,00

(сімсот сімдесят шість тисяч 

чотириста дев’яносто п’ять грн 

00 коп)

412 050,00

(чотириста дванадцять тисяч 

п’ятдесят грн 00 коп)

VІ КОМП'ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



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)

2230

222 432,33                                 

(двісті двадцять дві тисячі 

чотириста тридцять дві грн 

33 коп)

Відкриті торги червень-липень Процедура проведена

10.12.1 М'ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене

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

2230

491 338,20

(чотириста дев’яносто одна 

тисяча триста тридцять вісім 

грн 20 коп)

Відкриті торги квітень-травень Процедура проведена 

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)

2230

238 138,86

(двісті тридцять вісім тисяч 

сто тридцять вісім грн 

86 коп)

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

10.13.1 Консерви та готові страви з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові

(ковбаси, сосиски)

2230

98 000,00              

(дев’яносто вісім тисяч грн 

00 коп)

Запит цінових 

пропозицій
листопад

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (соки фруктові та 

овочеві в асортименті; морси та нектари в 

асортименті)

2230
341 077,71

(триста сорок одна тисяча 

сімдесят сім  грн 71 коп)

Відкриті торги квітень-травень Процедура проведена 

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

(сир сичужний та кисломолочний в асортименті)                                                                                                                                                                                                                                                                                

Лот № 1 - сир сичужний в асортименті

                                                                                                                                                               

           

                                   .                                                                                    

Лот № 2 - сир кисломолочний в асортименті

2230

133 024,46                              

(сто тридцять три тисячі 

двадцять чотири грн 

46 коп)

    у т. ч. по лотам

90 149,46

 (дев’яносто тисяч сто сорок 

дев’ять грн 

46 коп)                                               

42 875,00 

 (сорок дві тисячі вісімсот 

сімдесят п’ять грн

00 коп)

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 



10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир

(сир сичужний та кисломолочний в асортименті)                                                                                                                                                               

                                                  

                                                                                                                                                                                                                    

Лот № 1 - сир сичужний в асортименті.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лот № 2 - сир кисломолочний в асортименті.

2230

   298 289,14                    

(двісті дев’яносто вісім тисяч 

двісті вісімдесят дев’ять грн 

14 коп)                 

у т. ч. по лотам

228 108,60

 (двісті двадцять вісім тисяч 

сто вісім грн 

60 коп)                                       

70 180,54

 (сімдесят тисяч сто вісімдесят 

  грн 54 коп)

Відкриті торги липень -серпень Процедура проведена 

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та 

неароматизовані в асортименті, напої безалкогольні, 

інші в асортименті)        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Лот № 1 - води мінеральні та газовані, 

непідсолоджені та неароматизовані в асортименті.  

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лот № 2 - напої безалкогольні, інші в асортименті.

2230

264 195,91            

(двісті шістдесят чотири тисячі 

сто дев’яносто п’ять грн 91 

коп)                                                   

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                                          

159 723,91

 (сто п’ятдесят дев’ять тисяч 

сімсот  двадцять три грн 

91 коп)                                                            

104 472,00

 (сто  чотири тисячі чотириста 

сімдесят дві грн 

00 коп)          

Відкриті торги лютий-березень Процедура проведена 

327 893,05 

(триста двадцять сім тисяч 

вісімсот дев’яносто три грн 

05 коп)                                           

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                 

126 293,05

 (сто двадцять шість тисяч 

двісті дев’яносто три грн 

 05 коп)                                                                                              

Процедура проведена.

Торги відмінені 

по лоту № 1. 

95 903,05 грн 

спрямовано на інші 

закупівлі.

183 456,00            

 (сто вісімдесят три тисяча 

чотириста п’ятдесят шість грн 

00 коп)       

Закупівля відбулася по 

лоту № 2 на суму: 

183 456,00 грн

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої 

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та 

неароматизовані в асортименті)
2230

30 390,00

(тридцять тисяч триста 

дев’яносто грн 00 коп)

Запит цінових

 пропозицій
листопад

11.07.1 Води мінеральні та безалкогольні напої 

(води мінеральні та газовані, непідсолоджені та 

неароматизовані в асортименті, напої безалкогольні, 

інші в асортименті)      

                                                                                                             

Лот № 1 - води мінеральні та газовані, 

непідсолоджені та неароматизовані в асортименті.  

                

                                                                                                            

Лот № 2 - напої безалкогольні, інші в асортименті.

2230 Відкриті торги липень -серпень



10.83.1 Чай і кава, оброблені 

(чай чорний, зелений та фруктовий в асортименті; 

кава зернова та розчинна в асортименті)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Лот № 1 - чай чорний, зелений та фруктовий в 

асортименті; кава розчинна в асортименті.

Лот № 2 - кава зернова в асортименті.

2230

139 099,86                                          

(сто тридцять дев'ять тисяч 

дев'яносто дев'ять грн 86 коп),                                                     

у т. ч. по лотам                                                                                                                                                         

94 642,86 

 (дев'яносто чотири тисячі 

шістсот сорок дві грн 86 коп)                                                                                                  

44 457,00

 (сорок чотири тисячі 

чотириста п'ятдесят сім грн 00 

коп)          

Запит цінових 

пропозицій
лютий-березень Процедура проведена 

10.83.1 Чай і кава, оброблені 

(чай чорний, зелений та фруктовий в асортименті; 

кава зернова та розчинна в асортименті)                                                                                                                                                                

                                                

                                                                                                                                                                                                   

Лот № 1 - чай чорний, зелений та фруктовий в 

асортименті; кава розчинна в асортименті.

Лот № 2 - кава зернова в асортименті.

2230

140 215,60                                       

(сто сорок тисяч 

двісті п’ятнадцять грн 60 коп),                                    

у т. ч. по лотам                                       

99 805,60                                        

(дев’яносто дев’ять тисяч 

вісімсот п’ять грн 60 коп)                                                                                                                                                                                          

40 410,00                                        

(сорок тисяч чотириста десять 

грн 00 коп)                                                    

Запит цінових 

пропозицій
липень-серпень Процедура проведена

10.39.2  Плоди й горіхи, оброблені та 

законсервовані 

(плоди заморожені, повидло та джеми, начинки 

плодово-ягідні, плоди законсервовані, родзинки, 

сухофрукти)

2230

159 551,22

(сто п’ятдесят дев’ять тисяч 

п’ятсот п’ятдесят одна грн 

22 коп)

Запит цінових 

пропозицій
червень-липень Процедура проведена

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур; 

їхні суміші

(борошно пшеничне)

2230

100 320,00

(сто тисяч триста двадцять грн 

00 коп)

Відкриті торги червень-липень Процедура проведена

10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби 

(шоколадні плитки, шоколадні батончики, цукерки, 

драже, ґумки жуйні)
2230

237 565,28

(двісті тридцять сім тисяч 

п’ятсот шістдесят п’ять грн 

28 коп)

Відкриті торги червень-липень Процедура проведена

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі 

(яйця курячі, свіжі)
2230

179 755,20

(сто сімдесят дев’ять тисяч 

сімсот п’ятдесят п’ять грн 

20 коп)

Запит цінових 

пропозицій
липень -серпень Процедура проведена

Всього по розділу: 3 436 537,63



28.99.1 Машини й устатковання друкарські та 

палітурні

(монохромна продуктивна друкарська система 

Xerox D95_CPS)

3110

398 400,00

(триста дев’яносто вісім тисяч 

чотириста грн 00 коп)

Відкриті торги березень Процедура проведена 

28.99.1 Машини й устатковання друкарські та 

палітурні

(повнокольорова цифрова копіювальна система 

друку, напівавтоматична машина виготовлення 

кришок для твердої обкладинки книжок)

Лот № 1 - повнокольорова цифрова копіювальна 

система друку;

Лот № 2 - напівавтоматична машина виготовлення 

кришок для твердої обкладинки книжок .

3110

1 970 036,39

(один мільйон  дев’ятсот 

сімдесят тисяч тридцять шість 

грн 39 коп)

 у т. ч. по лотам

670 000,00

(шістсот сімдесят тисяч  грн 

00 коп)

1 300 036,39

(один мільйон триста тисяч  

тридцять шість грн 

39 коп)

Відкриті торги листопад

Всього по розділу: 2 368 436,39

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

(диплом бакалавра, диплом бакалавра з відзнакою, 

диплом спеціаліста, диплом спеціаліста з відзнакою, 

диплом магістра, диплом магістра з відзнакою та їх 

дублікати)

2210

123 322,86

(сто двадцять три тисячі триста 

двадцять дві грн 

86 коп)

Переговорна 

процедура

грудень 2014р. - 

січень 2015р.
Процедура проведена

Всього по розділу: 123 322,86

VIІІ ГОСПОДАРЧІ ІНСТРУМЕНТИ, ЗАСОБИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ

ІХ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ



 37.00.1 Послуги каналізаційні

(послуги з водовідведення на 2016 рік)
2272

658 000,00

(шістсот  п’ятдесят вісім тисяч 

грн 00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад - грудень 

36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами 

(послуги з водопостачання на 2016 рік)
2272

742 000,00

(сімсот сорок дві тисячі грн 00 

коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

 

листопад - грудень 

45.20.1 Технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів       

(технічне обслуговування і ремонт автомобілів)

Лот № 1 - технічне обслуговування і ремонт 

маловантажних автомобілів;

Лот № 2 - технічне обслуговування і ремонт 

легкових автомобілів.

2240

1 330 000,00

(один мільйон триста тридцять 

тисяч грн 

00 коп)

в т. ч. по лотам

930 000,00

 (дев’ятсот тридцять тисяч  грн 

00 коп)

400 000,00

 (чотириста тисяч  грн

 00 коп)

Відкриті торги
 

листопад - грудень 

 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води 

(теплоенергія  у гарячій воді/парі на 2016 рік)

2271

12 000 000,00

(дванадцять мільйонів  грн 

00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад - грудень

35.11.1 Енергія електрична

(електрична енергія на 2016 рік) 2273

3 700 000,00

(три мільйона сімсот тисяч грн 

00 коп)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

листопад - грудень

4 454 375,00 

(чотири мільйона чотириста 

п’ятдесят чотири тисячі триста 

сімдесят п’ять грн 00 коп)

3132 Відкриті торги

ДСТУ  Б.Д.1.1-1:2013

Централізована система кондиціювання повітря 

на базі обладнання зі змінним потоком 

холодоагенту (об'єкт капітального ремонту) 

корпусу "А"

грудень

Х ПОСЛУГИ,  ТОВАРИ  ТА РОБОТИ НА 2016 РІК



38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення 

безпечних відходів 

(видалення побутових твердих відходів, вивезення 

габаритного будівельного сміття)

2240
 400 000,00

(чотириста тисяч  грн 00 коп)

Запит цінових 

пропозицій
листопад - грудень

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і 

повідомлень (телекомунікаційні послуги)
2240

280 000,00

(двісті вісімдесят тисяч грн

 00 коп)

Переговорна

 процедура

 закупівлі

листопад - грудень

Всього по розділу: 24 764 375,00

Всього на 2015 рік: 43 185 774,50

Всього на 2016 рік: 24 764 375,00

Кредиторська заборгованість за 2014 рік: 400,060

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)

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

(бензин, дизельне паливо по талонах)

1 200 000,00 

(один мільйон двісті тисяч грн 

00 коп)

Відкриті торги листопад - грудень2210


