
Код 

КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів)

Очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

35.11.1 енергія електрична
2281, 

2282

8 120 656,60 грн. 

(вісім мільйонів сто 

двадцять тисяч 

шістсот п"ятдесят 

шість грн. 60 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на І півр

35.30.1

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води 

2281, 

2282

28 491 980,11 грн. 

(двадцять вісім 

мільйонів чотириста 

дев"яносто одна 

тисяча дев"ятсот 

вісімдесят грн. 11 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на І півр

36.00.2

Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 

(послуги з водопостачання ) 

2281, 

2282

2 348 348,10 грн. 

(два мільйони 

триста сорок вісім 

тисяч триста сорок 

вісім грн. 10 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на І півр

37.00.1
послуги каналізаційні  

(послуги з водовідведення)

2281, 

2282

2 159 900,40 грн. 

(два мільйони сто 

п"ятдесят дев"ять 

тисяч дев"ятсот грн. 

40 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на І півр

35.11.1
енергія електрична (бази 

відпочинку)
2282

944 364,00 грн. 

(дев"ятсот сорок 

чотири тисячі триста 

шістдесят чотири 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на І півр

61.10.3

Послуги щодо передавання 

даних мережами проводового 

зв’язку 

2282

800 000,00 грн. 

(вісімсот тисяч грн. 

00 коп.) 

Відкриті 

торги
січень на рік

61.10.1

Послуги щодо передавання 

даних і повідомлень 

(Послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку – доступ 

і користування)

2282

750 000,00 грн. 

(сімсот п"ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на рік

Предмет закупівлі

1

Річний план закупівель на 2015 рік

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02070921)



06.20.1
Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані 
2282

174 616,37 грн. (сто 

сімдесят чотири 

тисячі шістсот 

шістнадцять грн. 00 

коп.) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень на рік

37.00.1

послуги каналізаційні  

(послуги з водовідведення) 

(ОК «Маяк»)

2282
300 000,00 (триста 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

квітень

10.11.3

М'ясо заморожене та 

заморожені харчові 

субпродукти; м'ясо та харчові 

субпродукти, інші 

2282

560 785,68 (п"ятсот 

шістдесят тисяч 

сімсот вісімдесят 

п"ять грн. 68 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.12.2
М'ясо свійської птиці, 

заморожене 
2282

544 181,78 (п"ятсот 

сорок чотири тисячі 

сто вісімдесят одна 

грн. 78 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.13.1

Консерви та готові страви з 

м’яса, м’ясних субпродуктів 

чи крові 

2282

350 444,76 (триста 

п"ятдесят тисяч 

чотириста сорок 

чотири грн. 76 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.20.1
Продукція рибна, свіжа, 

охолоджена чи заморожена
2282

231 729,74 (двісті 

тридцять одна 

тисяча сімсот 

двадцять дев"ять 

грн. 74 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.32.1 Соки фруктові та овочеві 2282

198 171,36 (сто 

дев"яносто вісім 

тисяч сто сімдесят 

одна грн. 36 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.39.1

Плоди та овочі, оброблені та 

законсервовані, крім 

картоплі 

2282

82365,72 грн. 

(вісімдесят дві 

тисячі триста 

шістдесят п'ять 

грн.72 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий-

серпень

двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі 

через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників

10.42.1
Маргарин і подібні харчові 

жири 
2282

115 703,64 (сто 

п"ятнадцять тисяч 

сімсот три грн. 64 

коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.51.3
Масло вершкове та молочні 

пасти 
2282

49 231,80 (сорок 

дев"ять тисяч двісті 

тридцять одна грн. 

80 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.51.4
Сир сичужний та 

кисломолочний сир 
2282

171 730,56 (сто 

сімдесят одна тисяча 

сімсот тридцять грн. 

56 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.



10.51.5 Продукти молочні, інші 2282

50 274,86 (п"ятдесят 

тисяч двісті сімдесят 

чотири грн. 86 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.61.2
Борошно зернових і овочевих 

культур; їхні суміші 
2282

182 736,00 (сто 

вісімдесят дві тисячі 

сімсот тридцять 

шість грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.61.3

Крупи, крупка, гранули та 

інші продукти з зерна 

зернових культур 

2282

47 103,12 (сорок сім 

тисяч сто три грн. 12 

коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.41.5 Олії рафіновані 2282

117 909,12 (сто 

сімнадцять тисяч 

дев"ятсот дев"ять 

грн. 12 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

10.81.1

Цукор-сирець, тростинний і 

очищений тростинний чи 

буряковий цукор (сахароза); 

меляса 

2282

115 706,88 (сто 

п"ятнадцять тисяч 

сімсот шість грн. 88 

коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

11.07.1
Води мінеральні та 

безалкогольні напої
2282

458 745,12 

(чотириста 

п"ятдесят вісім 

тисяч сімсот сорок 

п"ять грн. 12 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

01.47.2 Яйця у шкарлупі, свіжі 2282

175 689,00 (сто 

сімдесят п"ять тисяч 

шістсот вісімдесят 

дев"ять грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

01.13.5

Коренеплоди та бульби 

їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

2282

128 887,20 (сто 

двадцять вісім тисяч 

вісімсот вісімдесят 

сім грн. 20 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

01.13.1 Овочі листкові 2282

86 744,88 (вісімдесят 

шість тисяч сімсот 

сорок чотири грн. 88 

коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

01.13.3
Культури овочеві 

плодоносні, інші 
2282

184 435,68 (сто 

вісімдесят чотири 

тисячі чотириста 

тридцять п"ять грн. 

68 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.

01.13.4
Овочі коренеплідні, 

цибулинні та бульбоплідні
2282

54 061,20 (п"ятдесят 

чотири тисячі 

шістдесят одна грн. 

20 коп.)

Відкриті 

торги

січень-

серпень
на 8 міс.



56.29.1

Послуги щодо забезпечення 

харчуванням за контрактом 

(харчування курсантів 

Республіки Казахстан 

Інституту спеціального 

зв"язку та захисту інформації 

Національного технічного 

університету України 

"Київський політехнічний 

інститут")

2282

287 716,00 грн. 

(двісті вісімдесят 

сім тисяч сімсот 

шістнадцять грн. 00 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі 

через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників

18.12.1

Послуги щодо друкування, 

інші (18.12.11-00.00 

Друкування поштових марок, 

фіскальних марок, 

товаророзпорядчих 

документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків 

та інших документів із 

захистом і подібних 

матеріалів (документи про 

освіту, що виготовляються на 

основі фотокомп"ютерних 

технологій в межах 

ліцензованих обсягів та у 

відповідності до діючих 

сертифікатів про 

акредитацію))

2210

410 842,56 грн. 

(чотириста десять 

тисяч вісімсот сорок 

дві грн. 56 коп.) 

Переговорна 

процедура 

закупівлі

січень

дипломи для 

зимового 

випуску

26.12.3

Картки з убудованою 

мікросхемою ("smart"-

картки) (студентські квитки 

державного зразка)

2210

912 000,00 грн. 

(дев"ятсот 

дванадцять тисяч 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі 

через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників

38.11.2

Збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного 

використовування (талони на 

прийом ТПВ)

2240

360 000,00 грн. 

(триста шістдесят 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі 

через 

відсутність 

достатньої 

кількості 

учасників

19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні (2 лоти)
2210

873 982,80 грн. 

(вісімсот сімдесят 

три тисячі дев'ятсот 

вісімдесят дві грн. 

80 коп.)

Відкриті 

торги
лютий

збільшення 

очікуваної 

вартості 

закупівлі



06.20.1

Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані 

(Газ природний паливний 

компримований для двигунів 

внутрішнього згоряння 

(метан))

2210

327 000,00 грн. 

(триста двадцять сім 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

двічі 

відмінено 

процедуру 

закупівлі 

через 

відсутність 

учасників

96.01.1

Послуги щодо прання та 

хімічного чищення 

текстильних і хутряних 

виробів

2240

290 000,00 грн. 

(двісті дев'яносто 

тисяч грн. 00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
лютий

36.00.2

Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 

(послуги з централізованого  

водопостачання ) 

2282

4 600,00 грн. 

(чотири  тисячі 

шістсот тисяч грн. 

00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий (Сосновий)

37.00.1
послуги каналізаційні  

(послуги з водовідведення)
2282

5 800,00 грн. (п'ять 

тисяч вісімсот грн. 

00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

лютий (Сосновий)

17.12.4 Папір некрейдований
2281, 

2282

450 000,00 грн. 

(чотириста 

п"яидесят тисяч грн. 

00 коп.)

Відкриті 

торги
березень

17.12.7 Папір і картон оброблені 2210

300 000,00 грн. 

(триста  тисяч грн. 

00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
березень

20.30.1
Фарби та лаки на основі 

полімерів
2282

1 000 000,00 (один 

мільйон грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
березень

28.14.1

Крани, вентилі,клапани та 

подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і 

подібних виробів

2282
500 000,00 (п'ятсот 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
березень

23.64.1 Розчини будівельні 2282

300 000,00 грн. 

(триста  тисяч грн. 

00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
березень

28.23.2
Машини конторські/офісні, 

інші, та частини до них
2282

700 000,00 (сімсот 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
березень

26.20.1
Машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них

2281, 

2282, 

3210

2 000 000,00 (два 

мільйона грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги
березень

16.23.1

Вироби столярні та 

теслярські (крім складних 

будівель), з деревини 

(16.23.19-00.00 Вироби 

теслярські та столярні, 

здеревини, н.в.і.у.)

2282, 

3210

1 500 000,00 (один 

мільйон п'ятсот 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
квітень

22.23.1

Вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, тверді, 

не пластикові (22.23.14-50.00 

Двері, вікна й рами віконні  

та пороги для дверей 

пластмасові 

(металопластикові вікна)

2282, 

3210

2 000 000,00 (два 

мільйона грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги
квітень



46.17.1

Послуги посередників щодо 

оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, 

тютюновими виробами 

(послуги з постачання 

продуктів харчування та 

напоїв з доставкою до місця 

розташування оздоровчих 

таборів НТУУ "КПІ")

2282

2 531 100,00 (два 

мільйона п'ятсот 

тридцять одна 

тисяча сто грн. 00 

коп.)

Відкриті 

торги
квітень

27.32.1

Проводи та кабелі електронні  

й електричні, інші (кабель 

ААБл-10) 

2282

175 000,00 (сто 

сімдесят п'ять тисяч 

грн. 00 коп.)

Запит цінових 

пропозицій
квітень

49.41.2

Послуги щодо оренди 

вантажних автомобілів з 

водієм  

2282

300 000,00 грн. 

(триста  тисяч грн. 

00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
травень

26.30.2

Апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв"язку; 

відеофони (Апаратура для 

обміну інформацією 

мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку) (3 

лоти)

2281   

2282   

3210

500 000,00 грн. 

(п'ятсот тисяч грн. 

00 коп.)

Відкриті 

торги
травень

61.10.3

Послуги щодо передавання 

даних мережами проводового 

зв’язку 

2282

220 000,00 грн. 

(двісті двадцять 

тисяч грн. 00 коп.)

Відкриті 

торги
травень

17.12.7 Папір і картон оброблені 2282
120 000,00 грн. (сто 

двадцять тисяч грн.)

Запит цінових 

пропозицій
травень

35.11.1 енергія електрична
2281, 

2282

15 748 750,00 грн. 

(п"ятнадцять 

мільйонів сімсот 

сорок вісім тисяч 

сімсот п"ятдесят 

грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

травень

46.17.1

Послуги посередників щодо 

оптової торгівлі харчовими 

продуктами та напоями, 

тютюновими виробами 

(послуги з постачання 

продуктів харчування та 

напоїв з доставкою до місця 

розташування СГСОТ 

"Глобус" НТУУ "КПІ")

2282

300 000,00 грн. 

(триста  тисяч грн. 

00 коп.)

запит цінових 

пропозицій
травень

06.20.1
Газ природний, скраплений 

або в газоподібному стані 
2282

481 816,00 грн. 

(чотириста 

вісімдесят одна грн. 

вісімсот 

шістнадцять грн. 00 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

червень



36.00.2

Обробляння та розподіляння 

води трубопроводами 

(послуги з водопостачання ) 

2281, 

2282

2 800 000,00 грн. 

(два мільйони 

вісімсот тисяч грн. 

00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

червень

37.00.1
послуги каналізаційні  

(послуги з водовідведення)

2281, 

2282

2 500 000,00 грн. 

(два мільони п"ятсот 

тисяч грн. 00 коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

червень

37.00.1

послуги каналізаційні  

(приймання та очистка 

стічних вод)

2282

394 215,12 (триста 

дев"яносто чотири 

тисячі двісті 

п"ятнадцять грн. 12 

коп.)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

липень ОК "Маяк"

38.21.2

Розміщування безпечних 

відходів (талони на прийом 

ТПВ)

2282

360 000,00 (триста 

шістдесят тисяч грн. 

00 коп.)

Відкриті 

торги
червень

26.30.2

Апаратура електрична для 

проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; 

відеофони (26.30.23-70.00 

Апарати для передавання та 

приймання звуку, 

зображення чи іншої 

інформації, зокрема 

апаратура для обміну 

інформацією мережею 

проводового чи 

безпроводового зв'язку 

(наприклад, локальною чи 

глобальною мережею), інші, 

ніж апарати для передавання 

чи приймання підтипу 

26.20.16-40.00 та 

підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 

26.70.13, 28.23.21, 28.23.22)

2281

135 000,00 грн. (сто 

тридцять п'ять  

тисяч грн. 00 коп.)

Запит цінових 

пропозицій
червень

27.32.1
Проводи та кабелі електронні  

й електричні, інші
2281

130 000,00 грн. (сто 

тридцять тисяч грн. 

00 коп.)

Запит цінових 

пропозицій
червень

26.20.1

Машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них 

(26.20.12-00.00 Апарати 

касові, банкомати та подібні 

машини, які можна 

сполучати з машиною чи 

мережею обробляння 

інформації)

3210

200 000,00 грн. 

(двісті тисяч грн. 00 

коп.)

Запит цінових 

пропозицій
червень
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