
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  

на 2013 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. 

Електрична енергія 

(40.10.1) 

2273 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

2 537 700,00 грн. (два мільйона 

п’ятсот тридцять сім тисяч 

сімсот грн. 00 коп.), ПДВ – 

422 950,00 грн. (чотириста 

двадцять дві тисячі дев’ятсот 

п’ятдесят грн. 00 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)  

2271 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

3 836 820,00 грн. (три  мільйона 

вісімсот тридцять шість тисяч 

вісімсот двадцять грн. 00 коп.), 

ПДВ – 639 470,00 грн. (шістсот 

тридцять дев’ять тисяч  

чотириста сімдесят грн. 00 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Січень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Енергія електрична 

(35.11.1) 
2273 

2281 

2282 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

3 048 535,00 грн. (три мільйона 

сорок вісім тисяч п’ятсот 

тридцять п’ять грн. 00 коп.), 

ПДВ – 508 089,16 грн. (пятсот 

вісім тисяч вісімдесят дев’ять 

грн. 16 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Лютий 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 

гарячої води  

(35.30.1)  

2271 

2281 

2282 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

3 836 820,00 грн. (три  мільйона 

вісімсот тридцять шість тисяч 

вісімсот двадцять грн. 00 коп.), 

ПДВ – 639 470,00 грн. (шістсот 

тридцять дев’ять тисяч  

чотириста сімдесят грн. 00 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Лютий 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 



Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 

гарячої води  

(35.30.1)  

2271;  

2281;  

2282. 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

750 000,00 грн. (сімсот п’ятдесят 

тисяч грн. 00 коп.), ПДВ –  

125 000,00 грн. (сто двадцять 

п’ять тисяч грн. 00 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 

гарячої води  

(35.30.1)  

2271;  

2281;  

2282. 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

950 000,00 грн. (дев’ятсот 

п’ятдесят  тисяч грн. 00 коп.), 

ПДВ –  

158 333,33 грн. (сто п’ятдесят 

вісім тисяч триста тридцять три 

грн. 33 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Пара та гаряча вода; 

постачання пари та 

гарячої води  

(35.30.1)  

2271;  

2281;  

2282. 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

2 500 000,00 грн. (два мільйони 

п’ятсот тисяч грн. 00 коп.), ПДВ 

– 416 666,67 грн. (чотириста 

шістнадцять тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 67 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Розподіляння 

електричної енергії 

(35.13.1) 

2273 

2281 

2282 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

2 500 000,00 грн. (два мільйони 

п’ятсот тисяч грн. 00 коп.), ПДВ 

– 416 666,67 грн. (чотириста 

шістнадцять тисяч шістсот 

шістдесят шість грн. 67 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Обробляння та 

розподіляння води 

трубопроводами 

(36.00.2)  

2272 

2281 

2282 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

565 000,00 грн. (п’ятсот 

шістдесят п’ять тисяч грн. 00 

коп.), ПДВ – 94 166,67 грн. 

(дев’яносто чотири тисячі сто 

шістдесят шість грн. 67 коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

Послуги 

каналізаційні 

(37.00.1) 

2272 

2281 

2282 

кошти 

державного 

бюджету 

України  

365 000,00 грн. (триста шістдесят 

п’ять тисяч грн. 00 коп.), ПДВ – 

60 833,33 грн. (шістдесят тисяч 

вісімсот тридцять три грн. 33 

коп.). 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Вересень 

Адміністративно-

господарча частина, 

Удод Анатолій 

Миколайович. 

 

 

      Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17 вересня 2013 року Протокол № 8. 

 

 
   Заступник голови комітету з конкурсних торгів        В.М. Ришков 

 

 

  

Секретар комітету з конкурсних торгів        С.О. Щолоков  


