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Річний план закупівель на 2010 рік 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

(найменування замовника)

Предмет 
закупівлі 

Код 
КЕКВ
(для 

бюджет
них 

коштів)

Джерело 
фінансува

ння

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедур
а 

закупівлі

Орієнто
ваний 

початок 
проведе

ння 
процед

ури 
закупів

лі

Підрозділ(и) 
(особа(и), яких 

планується 
залучити до 
підготовки 
тендерної 

документації 
(запиту цінових 

котирувань)

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8
1.”Роботи з 
паспортизації 
та 
інвентаризації 
нерухомих 
об’єктів 
(пам’яток 
культурної 
спадщини )”
(код I.2.19) 
Державний 
класифікатор 
України ДК 
015-97

1171 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 

2.Розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для реставрації 
пам’ятки 
„Келії співаків 
митрополичого 
хору (корпус 
№6)”

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 

3.Розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для проведення 
ремонтно-
реставраційних 

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 



робіт  на 
пам»ятці 
„Корпус 
клірошан 
(корпус №20)”

4. Розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для реставрації 
пам’ятки 
„Флігель 
клірошанськог
о корпусу 
(корпус №22)”, 
благоустрій 
прилеглої 
території з 
пристосування
м

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 

5. Розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для реставрації 
пам’ятки „Ми 
кольська 
трапезна 
церква (корпус 
№25)”

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 

6. Розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для реставрації 
пам’ятки 
„Фотографія” 
(корпус №31)”

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Липень 
2010 р. 

7. Проведення 
інженерно-
геологічнихї, 
інженерно-
технічних 
досліджень та 
розроблення 
науково-
проектної 
документації 
для проведення 
протиаварійни
х робіт та 
ремонтно-
реставраційних 
робіт на 
„Дзвіниці 
Успенського 
собору”

2144 Бюджетні 
кошти 

Закупівля 
в одного 
учасника

Липень 
2010 р. 



 

8. Проведення 
першочергових 
проти 
аварійних та 
ремонтно-
реставраційних 
робіт на 
пам’ятці 
„Дзвіниця 
Успенського 
собору”

2144 Бюджетні 
кошти

Закупівля 
в одного 
учасника

Вересе
нь 
2010р.

9. Проведення 
ремонтно-
реставраційних 
робіт на 
пам’ятці 
„Південна 
башта”

2144 Бюджетні 
кошти 

Відкриті 
торги 

Вересе
нь 

2010р. 

Всього:

Голова тендерного комітету Тібор 
Вашш
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Погоджено відповідальні за торги:

Заступник генерального директора  Кучерук М.М.
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