
Річний план закупівель 
Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2015 рік 

№ з/п 
 Предмет закупівлі Процедура 

закупівлі 

Орієнтований початок 
проведення процедури 

закупівлі 
Примітки 

 1 2 3 4 

1 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (для навчальних корпусів НУБіП України у 
м.Києві) 

Закупівля в одного 
учасника лютий 2015 року   

2 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (для навчально-наукових лабораторій НУБіП 
України у м.Києві) 

Закупівля в одного 
учасника лютий 2015 року   

3 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (для гуртожитків НУБіП України у м.Києві) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року ОГОЛОШЕНО  

4 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (для будівлі енергетика НУБіП України у 
м.Києві) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року  ОГОЛОШЕНО 

5 
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 
води (для гуртожитку №13 НУБіП України у 
Києво-Святошинському р-ні.,с.Новосілки) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року  ПРОВЕДЕНО 

6 Обробляння та розподіляння води трубопроводами  Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

7 Послуги каналізаційні  Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

  Лот 1. Послуги каналізаційні Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   



  Лот 2. Видаляння та обробляння стічних вод Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

8 
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 
( для гуртожитку№13 НУБіП України у Києво-
Святошинському р-ні.,с.Новосілки) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року  ПРОВЕДЕНО 

9 
Обробляння та розподіляння води трубопроводами 
( для бази відпочинку НУБіП України, 
м.Іллічівськ) 

Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

10 Енергія електрична (для корпусів та гуртожитків 
НУБіП України у м.Києві)  

Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

11 
Енергія електрична(для об'єктів НУБіП України у 
Києво-Святошинському р-ні., с.Новосілки та 
с.Чабани) 

Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

12 Енергія електрична (для бази відпочинку НУБіП 
України, м.Іллічівськ.) 

Закупівля в одного 
учасника березень 2015 року   

13 
Газ природний,скраплений або в газоподібному 
стані (для навчальних корпусів НУБіП України 
м.Київ) 

Закупівля в одного 
учасника лютий 2015 року   

14 Газ природний,скраплений або в газоподібному 
стані (для гуртожитків НУБіП України  м.Київ) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року ОГОЛОШЕНО  

15 
Газ природний,скраплений або в газоподібному 
стані(для об'єктів НУБіП України у 
Бородянському р-ні, с.м.т.Немішаєво) 

Закупівля в одного 
учасника січень 2015 року ОГОЛОШЕНО 

16 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання 

Запит цінових 
пропозицій січень 2015 року ВІДМІНЕНО 



17 Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних 
субпродуктів чи крові 

Запит цінових 
пропозицій січень 2015 року ОГОЛОШЕНО 

18 Послуги щодо благоустрою території Відкриті торги січень 2015 року  ОГОЛОШЕНО 

19 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання 

Запит цінових 
пропозицій лютий 2015 року  

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів, 
перший проректор                                                                                                                                     І. Ібатуллін 
 
Начальник планово-фінансового відділу                                                                                                Н. Дробот 
 
Головний бухгалтер                                                                                                                                   Т. Кондрицька 
 
Начальник відділу державних закупівель                                                                                                О. Величко 
(за рішенням комітету з конкурсних торгів від „_16__”     лютого  2015р. № 3-рп)  
 
Виконавець: планово-фінансовий відділ 


