
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2012 рік 

 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,  

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02071205  

 

Предмет закупівлі 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення  

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких 

планується залучити до 

підготовки документації 

конкурсних торгів (запиту 

цінових пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітки 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Газ природний 

(11.10.2) 

1164 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

1 001 893,67 грн. (один мільйон 

одна тисяча вісімсот дев’яносто 

три грн. 67 коп.), ПДВ – 

166 982,28 грн. (сто шістдесят 

шість тисяч дев’ятсот вісімдесят 

дві грн.28 коп.). 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Електрична енергія 

(40.10.1) 

1163 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

4 810 000,00 грн. (чотири 

мільйона вісімсот десять тисяч 

грн. 00 коп.), ПДВ – 801 666,67 

грн. (вісімсот одна тисяча 

шістсот шістдесят шість грн. 67 

коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Послуги з 

постачання водяної 

пари і гарячої води 

(включно з 

холодоагентами) 

(40.30.1)  

1161 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

13 482 040,00 грн. (тринадцять  

мільйонів чотириста вісімдесят 

дві тисячі сорок грн. 00 коп.), 

ПДВ – 2 247 006,67 грн. (два 

мільйони двісті сорок сім тисяч  

шість грн. 67 коп.). 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Вода природна 

(41.00.1)  
1162 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

987 200,00 грн. (дев’ятсот  

вісімдесят сім тисяч двісті грн. 

00 коп.), ПДВ – 164 533,33 грн. 

(сто шістдесят чотири тисячі 

п’ятсот тридцять три грн. 33 

коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 



Послуги з видалення 

рідких відходів 

(90.00.1) 

1162 

кошти 

державного 

бюджету 

України 

734 200,00 грн. (сімсот тридцять 

чотири тисячі двісті грн. 00 коп.), 

ПДВ – 122 366,67 грн. (сто 

двадцять дві тисячі триста 

шістдесят шість грн. 67 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Автомобілі вантажні 

(34.10.4) 

 

1131 

кошти 

державного 

бюджету 

України 

199 000,00 грн. (сто дев’яносто 

дев’ять тисяч грн. 00 коп.), ПДВ 

– 33 166,67 грн. (тридцять три 

тисячі сто шістдесят шість грн. 

67 коп.). 

Запит 

цінових 

пропозицій 

Лютий 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Послуги з 

передавання даних і 

повідомлень  

(64.20.1) 

1134 

кошти 

державного 

бюджету 

України 

450 000,00 грн. (чотириста 

п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), 

ПДВ – 75 000, 00 грн. (сімдесят 

п’ять тисяч грн. 00 коп.). 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Березень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Послуги з видалення 

твердих відходів  

(90.00.2) 

1165 

кошти 

державного 

бюджету 

України 

720 000,00 грн. (сімсот двадцять  

тисяч грн. 00 коп.), ПДВ – 

120 000,00 грн. (сто двадцять 

тисяч грн. 00 коп.). 

Відкриті 

торги 
Березень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Капітальний ремонт 

гуртожитку № 11 

(вул. О. Яроша,10) 

2131 

кошти 

державного 

бюджету 

України 

2 997 243,60 грн. (два мільйона 

дев’ятсот дев’яносто сім тисяч 

двісті сорок три  грн. 60 коп.), 

ПДВ – 499 540,60 грн. (чотириста 

дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот 

сорок грн. 60 коп.). 

Відкриті 

торги 
Березень 

Служба головного 

інженера, Пахаренко 

Володимир Степанович. 

 

Послуги з захисту 

цивільного населення  

(75.25.1.) 1134 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

296 500,00 грн. (двісті дев’яносто 

шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.), 

ПДВ – 49 416,67 грн. (сорок 

дев’ять тисяч чотириста 

шістнадцять грн. 67 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Березень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Продукція  

друкована інша, а 

саме документи про 

освіту  

(22.22.1) 

1131 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

260 827,60 грн. (двісті  шістдесят 

тисяч вісімсот двадцять сім грн. 

60 коп.), ПДВ – 43 471,27 грн. 

(сорок три тисячі чотириста 

сімдесят одна грн. 27 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Квітень 

Навчальний відділ, 

Фарафонова Наталя 

Костянтинівна 

 

Устаткування для 

автоматичного 

оброблення 

інформації  

(30.02.1) 

1131 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч 

грн. 00 коп.), ПДВ – 8 333,33 грн. 

(вісім тисяч триста тридцять три 

грн. 33 коп.). 

Запит 

цінових 

пропозицій 

Листопад 

Відділ постачання, 

Єськов Володимир 

Володимирович 

 



Послуги з 

постачання водяної 

пари і гарячої води 

(включно з 

холодоагентами) 

(40.30.1)  

1161 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

689 741,22 грн. (шістсот  

вісімдесят дев’ять тисяч сімсот 

сорок одна грн. 22 коп.), ПДВ – 

114 956,87 грн.(сто чотирнадцять 

тисяч  дев’ятсот п’ятдесят шість 

грн. 87 коп.). 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Грудень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10 грудня 2012 року протокол № 33. 

 

 
   Заступник голови комітету з конкурсних торгів        В.М. Ришков 

 

  

Секретар комітету з конкурсних торгів        С.О. Щолоков  


