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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2013 рік 

Київського національного торговельно-економічного університету 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01566117 

 
Предмет 
закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 

закупівлі, тис. 
грн 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 
планується залучити 
до підготовки 
документації 
конкурсних торгів 
(запиту цінових 
пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БУДІВНИЦТВО 

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. 

 
 
 

3121 

За рахунок 
державної 
програми 

 
 

відкриті 
торги 

Процедура 
проведена у 
І кварталі 

2009р. 
 

 За рахунок 
Державної 
програми 



Здійснення технічного та 
архітектурно-будівельного 
нагляду за якістю виконання 
будівельно-монтажних робіт 
на об’єкті «Будівництво 
гуртожитку на 550 місць із 
вбудовано-прибудованими 
приміщеннями об’єктів 
соціальної сфери за адресою: 
вул. Матеюка, 2б, у 
Деснянському районі. 

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» 
Всього по розділу:  тис. грн 

ПОСЛУГИ 
 
40.10.3 Послуги з 
постачання електроенергії    
(послуги з постачання 
електричної енергії              
на 2013 рік) 

 
 

2273 

 
кошти 

Державного 
бюджету 
України 

(загальний 
фонд, 

спеціальний 
фонд) 

 
 

 
 
 
 

 
Закупівля в 
одного 
учасника Процедура 

проведена у 
І кварталі 

2013р. 
 

 

 



 
40.30.1 Послуги з 
постачання водяної пари і 
гарячої води (включно з 
холодоагентами) 
(послуги з постачання 
теплової енергії у гарячій 
воді на 2013 рік) 

 
2271 

 
кошти 

Державного 
бюджету 
України 

(загальний 
фонд, 

спеціальний 
фонд) 

 
 

 
Закупівля в 
одного 
учасника 

 
Процедура 
проведена у 

 
І кварталі 

2013р. 
 

 
 

 

 
41.00.2 Послуги з розподілу 
води 
(послуги з постачання  
питної води та приймання 
стічних вод через приєднані 
мережі на 2013 рік) 

 
2272 

 
кошти 

Державного 
бюджету 
України 

(загальний 
фонд, 

спеціальний 
фонд) 

 
 

 
Закупівля в 
одного 
учасника 

Процедура 
проведена у 
І кварталі 

2013р. 
 

 

 

Всього по розділу:  тис. грн. 
 
Всього на 2013 рік:  тис. грн. 
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