
   

№ з/п Найменування об'єктів КЕКВ Джерело 
фінансування Виконавець Термін 

виконання
Орієнтовна 
вартість,  грн Примітка

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості 
будівництва (Розробка  проектно-кошторисної документації  
на капітальний ремонт  будівлі  навчального корпусу  "Л" за 
адресою :вул Кіото,23  в м.Києві,(РП розділи:архітектурні та 
конструкторські рішення, енергоефективність  та 
енергозбереження, електропостачання, електрообладнання, 
експертиза проекту)

3132 Спец. фонд держ. 
бюджету

Звіт про укладений 
договір IV                153 900,00  КНТЕУ 16.04.2018 

Капітальний ремонт фасаду 3132 Спец. фонд держ. 
бюджету

Звіт про укладений 
договір IV-XІІ                 40 371,70  КНТЕУ 18.04.2018 

«Відновлення віконного прорізу зі встановленням 
металопластикового віконного блоку в кімнаті 4-в гуртожитку 
№4 КНТЕУ  за адресою: м.Київ,  вул. Матеюка, 2а».

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Звіт про укладений 
договір IV-VII 45224,84  КНТЕУ 16.04.2018 

ІІ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

Корпус "Л" за адресом:вул.Кіото,23

Корпус "Л" за адресом:вул.Кіото,23

Зміни №14
до додатку до річного плану закупівель на 2018 рік

Київського національного торговельно-економічного університету
код за ЄДРПОУ 01566117

Гуртожиток № 4

III. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ



Поточний ремонт.Перегородка із металопластика (1пов.хол) 
корпус "Л" КНТЕУ по вул.Кіото 23 2240 Спец. фонд держ. 

бюджету
Підрядна 
організація ІIІ-VIІ 40371,70  КНТЕУ 18.04.2018 

Улаштування охоронної сигналізації (дооснащення) 2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

підрядна 
організація ІV-VIІ 68958,13  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код  85110000-3 Послуги лікувальних закладів 
та супутні послуги  (щорічний періодичний медичний огляд 
працівників певних категорій, послуги терапевтично-
лікувального закладу (бактеріологічне обстеження персоналу) 
лабораторне дослідження продуктів харчування, санітарно-
хімічне та мікробіологічне дослідження)                                 

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-XII                 12 870,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком ( 
друкування, експонування пластин, виготовлення літографій) 2240 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 15 700,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код  85110000-3 Послуги лікувальних закладів 
та супутні послуги  (щорічний періодичний медичний огляд 
працівників певних категорій, послуги терапевтично-
лікувального закладу (бактеріологічне обстеження персоналу) 
лабораторне дослідження продуктів харчування, санітарно-
хімічне та мікробіологічне дослідження)                                 

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   7 563,05  КНТЕУ 16.04.2018 

Інші роботи та послуги

Корпус "Л" за адресом:вул.Кіото,23

Гуртожиток № 4

ІV. ПОСЛУГИ



ДК 021:2015 код 73110000-6 Дослідницькі послуги 
(Дослідження зразків грунту) 2240 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                      391,18  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код  85110000-3 Послуги лікувальних закладів 
та супутні послуги  (щорічний періодичний медичний огляд 
працівників певних категорій, послуги терапевтично-
лікувального закладу (бактеріологічне обстеження персоналу) 
лабораторне дослідження продуктів харчування, санітарно-
хімічне та мікробіологічне дослідження)                                 

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                      619,18  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК021:2015 код 80530000-8 Послуги у сфері професійної 
підготовки (навчання (тренінг) у лінгафонному кабінеті, 
санітарно-гігієнічне навчання )

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                        63,72  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  
(поліграфічні послуги) 2240 Загал.фонд 

держ.бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 15 700,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком  
(поліграфічні послуги) 2240 Загал.фонд 

держ.бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 13 080,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 79970000-4 Видавничі послуги  (друк 
публікацій ) 2240 Загал.фонд 

держ.бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-XІІ                 16 405,29  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 79340000-9  Рекламні та маркетингові 
послуги (виготовлення та монтаж банера) 2210 Загал.фонд 

держ.бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 41 876,40  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 79820000-8 Послуги, пов’язані з друком ( 
друкування, експонування пластин, виготовлення літографій) 2240 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-XІІ                   2 940,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 79810000-5 Друкарські послуги (друк  
статтей) 2240 Загал. фонд держ. 

бюджету
Звіт про укладений 

договір IV-XІІ                 10 400,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 72710000-0 Послуги у сфері локальних 
мереж (улаштування  волоконно-оптичної мережі зв'язку) 2240 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-V 61969,14  КНТЕУ 19.04.2018 



ДК 021:2015 код 77110000-4 Послуги, пов’язані з 
виробництвом сільськогосподарської продукції (пахота, 
культивація, внесення мінеральних добрив, посів, катнування)

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV 198999,72  КНТЕУ 20.04.2018 

ДК 021:2015 код  66510000-8  Страхові послуги   (обов'язкове 
страхування власників автомобільного транспорту,обов'язкове 
страхування водіїв від нещасних випадків, страхуванн життя 
членів добровільної пожежної дружини)

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV- ХІІ                   1 000,00  КНТЕУ 20.04.2018 

ДК 021:2015 код  44520000-1  Замки, ключі та петлі  (врізні 
замки, дверні замки, електронні кодові замки, замки з високим 
ступенем захисту та посиленим кріпленням, замки до меблів, 
навісні замки та ланцюжки, петлі універсальні, петлі з 
підшипником, завіси,засув, серцевина)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 12 360,00  КНТЕУ 17.04.2018 

ДК 021:2015 код 24210000-9  Оксиди, пероксиди та 
гідроксиди  (вапно гашене, побілка для дерев) 2210 Спец. фонд держ. 

бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                 18 666,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 44310000-6  Вироби з дроту  (металеві 
троси, дріт для огорож, колючий дріт, металеві сітки, огорожі 
із дротяної сітки, плетені металеві сітки, катанки, ковадла, 
решітки, дрібні залізні вироби, зварювальні матеріали, 
зварювальне приладдя,електричні проводи,електроди)

2210 Спец. фонд держ. 
Бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                 24 900,00  КНТЕУ 18.04.2018 

136/1
ДК 021:2015 код  43320000-2 Будівельне обладнання 
(сонячний душ, зрошувальне обладнання, машина для 
затирання підлоги, паркетошліфувальна машина)

3110 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                128 780,00  КНТЕУ 18.04.2018 

IV                   9 450,00 КНТЕУ 18.04.2018

V. ТОВАРИ (Будівельні матеріали)

Без використання 
електронної 
системи

ДК 021:2015 код 14210000-6  Гравій, пісок, щебінь і 
наповнювачі (пісок, гравій, пісчано-гравійні суміші, відсів,  
гарцовки,щебінь,грунт рослинний,торф верховий)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету



(ДК 021:2015 код 44420000-0  Будівельні товари  (коробки 
для побутових лічильників, стрічка клейка , сейф, поштові 
скриньки,драбини розкладні, будівельні ліси, жолоб-решітка 
ливнестоку)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   1 290,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 44160000-9  Магістралі, трубопроводи, 
труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби  (муфти, 
фланці, фланцеві перехідники, ремонтні хомути та манжети, 
коліна, трійники та арматура до труб, шланги, рукави, гнучка 
підводка, труби, дренажні труби, каналізаційні труби, 
водопровідні труби, з'єднувачі труб, ізоляційні прокладки, 
комплект трубок, канал Ǿ110)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-V                      181,80  КНТЕУ 18.04.2018 

IV                 11 137,00 КНТЕУ 18.04.2018

ДК 021:2015 код 44510000-8  Знаряддя (штанга, сверло 
корончате для бетону з алмазним напиленням, сверло 
корончате победітове, набор пильних коронок  Progressor, 
скоби до степлера, плиткоріз,  індикатор напруги, каска 
будівельника,  маска зварювальника, паяльник молотковий, 
тачка двоколісна, біта, бак оцинкований, відвіс малярний, 
викрутки, гладилки, елемент ріжучий,  зубило, інструмент для 
поклейки шпалер, карман для інструментів, кельма, киянка, 
кліщі, ключ розвідний, ковш штукатурний, краги, кутник, лом, 
лом-цвяхотяг, лопатка шпательна, маска захисна, мітчик 
ручний, трубогиб, набір плашок, молоток, набір викруток, 
набір зубил СДС, набір ключів, навушники, наколінники, 
насадки викрутні, ножиці по металу, пилка по г/к, пилка по 
дереву, пістолет для герметика, пістолет для монтажної піни із 
змивкою, плоскугубці, круглогубці, пояс запобіжний, правило, 
рашпіль по г/к, респіратор «Тополь», рулетки, сокира, 
стамески, тази пластикові, терпуги, тертки, тонкогубці, 
шпателя, кювети, ланцюги, олівці будівельні, пензли, пилка 
для стусла, полотно пилочне, рукавиці, світлофільтри, скребок 
пластмасовий, шнур капроновий, шнур розмічальний, валики, 
ручки до валиків, тачка садова, 
ремні стягувальні,щітка, степлер,степлер підсилений, ліска 
косильна, руків"я, набір свердл, возик для 

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір



ДК 021:2015 код 31520000-7  Світильники та 
освітлювальна арматура  (настільні світильники, торшери, 
портативні ліхтарі, настельні світильники, світильники 
люмінесцентні растрові  світильники герметичні, прожектора 
світлодіодні,  прожектора, світильники вуличні, люстри, бра, 
фонарі паркові, ліхтарі прожекторні, ліхтарі,освітлювальні 
системи для боксерського рингу, ялинкові електричні 
гірлянди)

2210
Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 21 730,00  КНТЕУ 19.04.2018 

136/1
ДК 021:2015 код  43320000-2 Будівельне обладнання 
(сонячний душ, зрошувальне обладнання, машина для 
затирання підлоги)

3110 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 40 800,00  КНТЕУ 19.04.2018 

(ДК 021:2015 код 44420000-0  Будівельні товари  (коробки 
для побутових лічильників, стрічка клейка , сейф, поштові 
скриньки,драбини розкладні, будівельні ліси, жолоб-решітка 
ливнестоку)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   1 767,58  КНТЕУ 20.04.2018 

2210

прибирання,підмостки,фільтр пом'якшувач, штикові лопати, 
совкові лопати, сапи, граблі, закріплювач люверсів, скребок 
для віконного скла,стопор,упор дверний, лопата для чищення 
снігу, ручний відвал для снігу, тримач біт, пристрій для 
заточки ножів, мультиметр, детектор скритої проводки, 
адаптер кутовий, намотувальний пристрій)

КНТЕУ 20.04.2018Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 31 200,00 
ДК 021:2015 код 14210000-6  Гравій, пісок, щебінь і 
наповнювачі (пісок, гравій, пісчано-гравійні суміші, відсів,  
гарцовки,щебінь,грунт рослинний,торф верховий)



ДК 021:2015 код 19520000-7  Пластмасові вироби  
(епоксидна смола, труби з епоксидним покриттям, щітка для 
миття піпеток, планшет-коробка для предметних скелець, 
склянка прозора поліпропіленова градуйована з носиком, 
стакан хімічний поліпропіленовий, пляшки для реактивів, блок 
утилізації відходів, йоржик для пробірок та колб, ємність для 
утилізації хімреактивів, таблички,баки для сміття ,ємності для 
води,брелоки для ключів, пластикові вентиляційні грати, 
пластикові кути зовнішні та внутрішні, плінтуса стельові , 
плінтуса  пластикові на підлогу,  хрестики для плитки, вироби 
з полістиролу   (декоративні багети стельові) корпус 
пластиковий , дверцята ревізійні пластикові,щітка з 
підставкою для туалету,диски на щітку пластиковий прозорий 
куточок, рамки,вироби з полістиролу,карниз 
полістирольний,труба гофрована, скімер, форсунка, 
стінова,всмоктуюча форсунка,стіновий водоспад, дошка 
обробна,килимок під тарілку,дошка розробна,карниз у зборі, 
вироби з полістиролу)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Ддопорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   1 262,64 КНТЕУ 20.04.2018

ДК 021:2015 код 44310000-6  Вироби з дроту  (металеві 
троси, дріт для огорож, колючий дріт, металеві сітки, огорожі 
із дротяної сітки, плетені металеві сітки, катанки, ковадла, 
решітки, дрібні залізні вироби, зварювальні матеріали, 
зварювальне приладдя,електричні проводи,електроди)

2210 Спец. фонд держ. 
Бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                   1 125,00 КНТЕУ 20.04.2018

ДК 021:2015 код 24910000-6  Клеї (клеючі суміші для плитки, 
клей ПВА, клей планатол, клей для лінолеуму, клей для 
шпалер, піна монтажна, клей №88, клей –рідкі цвяхи, клей для 
приклеювання пінопластових стельових плінтусів, герметики 
акрілові, герметики поліуретанові, герметики акрілово-
сіліконові, герметики силі конові, бітумні герм етики, 
монтажний клей для гіпсокартона, клей-олівець)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   2 061,41 КНТЕУ 20.04.2018



ДК 021:2015 код 44330000-2  Будівельні прути, стрижні, 
дроти та профілі (профілі для гіпсокартонних систем, кути 
перфоровані малярні , профілі для підвісних стель ,  профілі 
для підлог, профілі сходинкові, прут будівельний, дріт 8, кут 
фасадний пластиковий з сіткою) 

2210 Спец. фонд держ. 
Бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                      914,88 КНТЕУ 20.04.2018

ДК 021:2015 код 44170000-2  Плити, листи, стрічки та 
фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами  (плита 
гіпсокартонна, стрічка малярна, стрічка серпянка для 
гіпсокартона з клейкою основою, склосітка, фольга, плита 
стелева, плівка)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   2 678,83 КНТЕУ 20.04.2018

ДК 021:2015 код 31440000-2 Акумуляторні батареї 
(акумуляторні батареї, елемент живлення, АА,ААА, батарейки-
таблетки, батарейка Varta,акумулятор до радіотелефону)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   7 190,40  КНТЕУ 17.04.2018 

 ДК 021:2015 код 64220000-4 Телекомунікаційні послуги, 
крім послуг телефонного зв’язку і передачі даних 
(об'єднання локальних мереж та інформаційних систем, 
підключення до мереж УРАН та GEANT для доступу до 
науково- освітніх ресурсів сервісів (Eduroam, 
Videoconferencing, Cloud ресурсів)

2240 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV-XІІ 81196,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15870000-7 Заправки та приправи (оцет,  
майонез, кетчуп, гірчиця, соєвий соус, перець, спеції, 
приправи, сіль харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – VІІІ                 12 441,60  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 15850000-1 Макаронні вироби (макаронні 
вироби) 2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – VІІІ                 10 944,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ІX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

VII .КОМП'ЮТЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ДК 021:2015 код 15510000-6 Молоко та вершки (молоко 
оброблене, згущене, розчинне, вершки для збивання, вершки з 
низьким вмістом жирів, жирні вершки,порційні вершки) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – VІІІ                   2 352,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 15310000-4 Картопля та картопляні 
вироби (картопля фрі, картопляні крокети) 2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Без використання 
електронної 
системи

ІV– ХІІ                   3 997,20  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 15550000-8 Молочні продукти різні 
(йогурти, сметана, кефір, морозиво) 2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV– ХІІ                 39 299,28  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 15830000-5 Цукор і супутня продукція 
(цукор білий, цукрова пудра, ванільний цукор, посипка 
цукрова,паста цукрова, паста квіткова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – VІ                 12 600,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 15530000-2 Вершкове масло (вершкове 
масло ) 2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 86 004,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15890000-3 Продукти харчування та 
сушені продукти різні (приправи смакові, агар-агар, желатин, 
желе, згущувачі, наповнювачі, напівфабрикати, харчові суміші, 
десертні суміші, кондитерська маса,глазур кондитерська 
,дріжджі пресовані, пекарські порошки,  розпушувач, сода 
харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                   9 648,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 03210000-6 Зернові культури та картопля 
(картопля, бобові овочі сушені, горох сушений)   2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                   9 250,00  КНТЕУ 19.04.2018 



ДК 021:2015 код 15890000-3 Продукти харчування та 
сушені продукти різні (приправи смакові, агар-агар, желатин, 
желе, згущувачі, наповнювачі, напівфабрикати, харчові суміші, 
десертні суміші, кондитерська маса,глазур кондитерська 
,дріжджі пресовані, пекарські порошки,  розпушувач, сода 
харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 18 591,90  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти 
(крохмаль, крохмалепродукти, напівфабрикати, поліпшувачі, 
харчові суміші, манна крупа, заварний крем у порошку,гель 
харчовий) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                   6 498,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти 
(крохмаль, крохмалепродукти, напівфабрикати, поліпшувачі, 
харчові суміші, манна крупа, заварний крем у порошку,гель 
харчовий) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 18 957,60  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15890000-3 Продукти харчування та 
сушені продукти різні (приправи смакові, агар-агар, желатин, 
желе, згущувачі, наповнювачі, напівфабрикати, харчові суміші, 
десертні суміші, кондитерська маса,глазур кондитерська 
,дріжджі пресовані, пекарські порошки,  розпушувач, сода 
харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 17 832,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 03210000-6 Зернові культури та картопля 
(картопля, бобові овочі сушені, горох сушений)   2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                   1 032,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15870000-7 Заправки та приправи (оцет,  
майонез, кетчуп, гірчиця, соєвий соус, перець, спеції, 
приправи, сіль харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                   2 784,00  КНТЕУ 19.04.2018 



ДК 021:2015 код 15870000-7 Заправки та приправи (оцет,  
майонез, кетчуп, гірчиця, соєвий соус, перець, спеції, 
приправи, сіль харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                      734,40  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15420000-8 Рафіновані олії та жири 
(рафіновані олії) 2230 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 46 440,00  КНТЕУ 19.04.2018 

ДК 021:2015 код 15870000-7 Заправки та приправи (оцет,  
майонез, кетчуп, гірчиця, соєвий соус, перець, спеції, 
приправи, сіль харчова) 

2230 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

ІV – ХІІ                 46 444,80  КНТЕУ 20.04.2018 

ДК 021:2015 код 30150000-5 Друкарські машинки (частини 
до друкарських машин, реле) 2210 Спец. фонд держ. 

бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                 16 302,00  КНТЕУ 16.04.2018 

ДК 021:2015 код 42520000-7 Вентиляційне обладнання 
(вентилятор, повітропровід) 2210 Спец. фонд держ. 

бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV 5615,58  КНТЕУ 17.04.2018 

ДК 021:2015 код 39150000-8  Меблі та приспособи різні 
(підставки та тумби,  частини меблів , барна стійка, 
комод,тумба для багажу,тумба під телевізор,тумба під 
взуття,стелажі ,стійка рецепції)         

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   4 194,60  КНТЕУ 17.04.2018 

ДК 021:2015 код 39510000-0  Вироби домашнього текстилю 
(скатертини, столові серветки, чохли на стільці, штори, тюлі, 
послільна білизна, наволочки, простирадла, підодияльники, 
наматрацники, рушники, кухонні рушники, диспенсери для 
рушників, рушники для обличчя, штори, портьєри, кухонні 
штори, тканинні жалюзі, горизонтальні жалюзі, вертикальні 
жалюзі, ковдри, покривала)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                   3 833,21  КНТЕУ 18.04.2018 

X.ГОСПОДАРЧІ ІНСТРУМЕНТИ,ЗАСОБИ,ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ



ДК 021:2015 код  03450000-9  Розсадницька продукція  
(сажанці, цибулини квітів, кущі, дерева,газонна трава) 2210 Спец. фонд держ. 

бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 88 950,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 42520000-7 Вентиляційне обладнання 
(вентилятор, повітропровід) 2210 Спец. фонд держ. 

бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV-V                 27 583,20  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 38310000-1  Високоточні терези   
(калібрувальні гирі, прецизійні ваги, реотест-2, електронні 
ваги)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                 10 690,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 35820000-8 Допоміжне екіпірування 
(прапори,флагштоки, прапорці, банери, герб КНТЕУ, косинки 
для факультетів, штандарт, підставка, древко,наверша,бейдж 
горизонтальний,бейдж вертикальний ,шнурок для  бейджа)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Без використання 
електронної 
системи

IV                 21 159,00  КНТЕУ 18.04.2018 

ДК 021:2015 код 18410000-6  Спеціальний одяг  (футбольні 
шорти, кардигани, форма для перетягування канату, купальні 
костюми, спортивна форма, футболки парадні, форма 
футбольна, форма воротаря, гетри, спортивні костюми, кімоно 
спортивне)

2210 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV                 24 000,00  КНТЕУ 18.04.2018 

261/1
ДК 021:2015 код  43600000-9 Частини гірничодобувного та 
будівельного обладнання (комплект обладнання до 
пневмонагнітача)

3110 Спец. фонд держ. 
бюджету

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV 128 780,00  КНТЕУ 19.04.2018 

XI. КАНЦЕЛЯРСЬКІ ТОВАРИ

2210 Спец. фонд держ. 
Бюджету                 34 608,00  КНТЕУ 18.04.2018 

(ДК 021:2015 код 39290000-1  Фурнітура різна (губки для 
витирання дощок, лінійки, класні дошки, дошки під 
фломастер, фліпчарти на тринозі, штучні квіти, штучні фрукти, 
штучна ковбаса, штучний окіст, штучна шинка, вази з 
логотипом,інфрпмаційні стенди,рамки А-4,А-3,статуетки, 
парасолі,вази для квітів)

Допорогова 
закупівля/Звіт про 
укладений договір

IV




