
ПЛАН ЗАКУПIВЕЛЬ На 7 piK
{епартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоI MicbKol ради (КиiЪсько[ мiськоiдержавно[

алмiнiстраuii)
Код €flРПОУэ 04633423

Конкретна назва
предмета закупiвлi

Коди та назви
вiдповйних

класифiкаторiв
предмета

закупiвлi (за

наявностi)

Itод згiдно
з КЕКВ (лля
бюджетних

коштiв)

Розмiр
бюджетного ,

призначення за
кошторисом або

очiкувана
BapTicTb
предмета

Проuелура
закупiвлi

Орiснтовниiл
початок

проведення
процедури
закупiвлi

Примiтки

ПРОГРАМД "Керiвнпцтво та управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Кисвi'l

Надання комплексу
технiчних та

технологiчних послуг
користувачам щодо

забезпечення

функчiонування
iнформачiйних

технологiй, баз даних
та пiдтримки систем

ДК 02l:2015
725 1 0000_3

2240: оrlлата
послуг (KpiM

комунальних)
484 000,00 Вiдкритi торги лютий, 2017 Проведено

Послуги, пов'язанi зi
системами та

пiдтримкою (послуги i

створення
комп'ютерних apxiBiB:

архiвування

документацiТ вiддiлу
адмiнiстрування
пайовоТ участi)

.ЩК 021:2015:
72250000-2

2240: оллата
послуг (KpiM

комунальних)
500 000,00 Вiдкритi торги серпень, 2017 Проведено

всього 984 000,00

ПРОГРАМА "Iншi кошти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю"
ПIДПРОГРАМА "Науково-методичне та аналiтичне супроводження процесу планування соцiально-економiчпого

розвитку MicTa, залучення коштiв до спецiального фонлу мiського бюджету"

Виготовлення промо-

ролику для
представлення

iнвестицiйного iмiджу
MicTa Киева

.ЩК021-20l5:
92 l 10000_5

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l99 000,00 Вiдкритi торги червень,20l7 Проведено

забезпечення
просування

iнвестицiйного iмiджу
MicTa Кисва через

iHTepHeT ресурси та
медiа рес}рси

ДК 02l:2015:
79340000_9

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
зl2 000,00 Вiдкритi торги жовтень, 20l7

Органiзацiя та
проведення

мiжнародних заходiв з

економiчних та
iнвестицiйних питань в

м. Кисвi та за
кордоном - органiзацiя

та проведення
Iнвестицiйного форуму

MicTa Киева

ДК 02l:2015
79950000_8

2240: оплата
послуг (KpiM

комуналыrих)
3 000 000,00 Вiдкритi торги червень,2017 Проведено



Органiзацiя та
проведення

мiжнародних заходiв з

економiчних та
iнвестицiйних питань в

м. Кисвi та за
кордоном

ЩК 02l:20l5:
79950000-8

2240: Оплата
послуг (KpiM

комуна.пьних)
105 000,00 вiдкритi торги жовтень, 20l7

Органiзацiя та
проведення

мiжнародних заходiв з

економiчних та
iнвестицiйних питань в

м. Киевi та за
кордоном, а саме -

оренда виставковоТ

площi для участi MicTa
Киева в мiжнароднiй
виставцi HepyxoMocTi

KMIPIM-2Ol7>

.ЩК 02l;2015
79950000-8

2240: оплата
послуг (KpiM

комунальних)
l l8l 400,00

Переговорна
процедура

лютий,2017 Проведено

Знято

Обслуговування
програмних модулiв

<Пайова rlасть)),
<Iнвестицiйнi об'екти>

!К021-2015:
72260000-5

2240: оплжа
послуг (KpiM

комуна.лlьних)
0,00 Вiлкритi торги жовтень, 20l7

0,00 Вiдкритi торги серпень, 2017 Знято

Обслуговування
програмного модулю
кРозрахунок тарифiв
на теплову енергiю та
комунальнi послуги),
кРозрахунок тарифiв

на угримання булинкiв
та прибудинкових

територiй>

ЩК 021;2015
72260000-5

2240,, оплата
послуг (KpiM

комунальних)

Проведено5 400 000,00 Вiдкритi торги лютий, 20l7

Послуги з пiдготовки

рiчного звiту про

дiяльнiсть виконавчого
органу КиТвськоi

мiськоi ради (КиiЪськоi
мiськоi державноТ

адмiнiстраuii),
пiдприемств, установ,

органiзацiй
територiльнот громади
MicTa Кисва за 2016 piK

.ЩК 021:20l5
66 1 70000_2

2240: Оплата
послуг (KpiM

комунальних)

10 197 400,00

11 181 400,00РАЗоМ по КЕКВ 2240

ПРОГРАМА lllHmi кошти, повlязанi з економiчною дiяльнiстю"
пIдпрогрдМД ''Науково-методичне та аналiтичне супроводження процесу планування соцiаJIьно-економiчного

розвитку MicTa, залучення коштiв до спецiального фонду мiського tбюдж9rl"

Вiдкритi торги лrотий,20l7

Розробка проекту
Програми

економiчного i

соцiшIьного розвитку
MicTa Киева на 20l8

piK

ЩК 02l:2015
73 l l0000-6

228l:
Дослiдження i

розробки, oKpeMi
заходи розвитку

по реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм

l 200 000,00

всього



Проведення оцiнки

диференцiацii
соцiально-

економiчного розвитку
районiв MicTa

.ЩК 021:20l5
73 1 l0000_6

228l:

Дослiдження i

розробки, oKpeMi
заходи розвитку

по реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм

0,00 Вiдкритi торги лютий,20|7 Знято

Прогнозування
основних показникiв

економiчного i

соцiального розвитку
MicTa Киева на 20l8-

2020 роки

ДК 02l:20l5:
73 l 10000-6

2281:

Дослiдження i

розробки, oKpeMi
заходи розвитку

по реалiзачiТ
державних

(регiона.пьних)

програм

850 000,00 Вiдкритi торги лютий,2077 Проведено

2 050 000,00ВсЬоГо по КЕКВ 2281

ПРОГРАМА "Iншi коштп, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю'|
ПIДПРОГРАМА llВиконання програми розвитку туризму в м. Кисвi"

Вiдкритi торги KBiTeHb, 2017

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
894204,00

та сплачено

ЩК 02l:2015:
79820000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реtшlзацll
державних

(регiонаrrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

l 000 000,00

Розробка,
виготовлення та

придбаlrня

промочiЙноТ рекламно-
iнформацiйноi
полiграфiчноТ
продукцiТ про

туристичнi можливостi
м. Киева

KBiTeHb, 2017 Знято

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
дерхавних

(регiона.пьних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги

Органiзацiя рекпами
туристичних

можJIивостей м. Киева
в засобах масовот
iнформаuiТ та на

зовнiшнiх носiях

ДК 021:2015
79340000-9

KBiTeHb, 20l7

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
9898l7,66

та сплачено

l 000 000,00 Вiдкритi торгиЩК 02l:20l5
79820000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

з€lходiв розвитку

Розробка та

виготовлення
cyBeHipHoT продукцiТ, в

тому числi з логотипом
м. Киева "Киiв - MicTo,

де все починаgгься"

Знято0,00 Вiдкритi торги березень,2017ДК 021:2015:
79820000_8

2282: OKpeMi
заходи по

ремiзачiТ
державних

(регiона.пьних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

Створення та видання

к€шендаря подiй м.
Киева



Виготовлення промо-

роликiв про м. КиТв, в
тому числi циклу
iнформачiйних

сюжетiв та
документalJIьних

фiльмiв

ЩК 021:2015:

92 1 l 0000-5

2282: OKpeMi

заходи по

реа,тiзацiТ
державнйх

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

300 000,00 Вiдкритi торги березень, 20l7

.Щоговiр

укладено на
суму

265950,00
потiм

розiрвано

посилення та
просування iHTepHeT-

присутностi м. Кисва
(у тому числi через

туристичний портал,
мобiльний додаток та

соцiальнi мережi)

ДК 021:2015:
72420000-0

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень,20l7 Знято

Проведення
соцiологiчних

дослiджень
туристичних потокiв

до м. Кисва

ЩК 02l:20l5
79320000-3

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень,20l7 Знято

розвиток виставковот

дiяльностi в MicTi

Киевi та участь в

мiжнародних
виставкових заходах за

кордоном з

проведенням

промокампанiй, у тому
числi: мiжнародних та

нацiональних
туристичних

виставках, салонах та
ярмарках, а саме -

участь м. Кисва в

мiжнароднiй

ryристичнiй виставцi
New York Times Тrачеl

Show (м. Нью-Йорк,
сшА)

.ЩК 021:2015
79950000_8

2282: OKpeMi

заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

227 642,00
Переговорна

процедура
сiчень, 2017

.Щоговiр

уладено на
суму

227642,00
та сплачено



| Розвиток виставковоi

дlяльностl в Mlcтl
Кисвi таучасть в

мiжнародних
виставкових заходах за

кордоном з

проведенням
промокампанiй, у тому
числi: мiжнародних та

нацiональних
туристичних

виставках, салонах та
ярмарках, а саме -

участь м. Киева в

мiжнародних та
нацiональних

туристичних виставках
Balttour 20l7 (м. Рига,

Латвiя),IМТМ 20l7 (м.]

Тель-Авiв, Iзраiль), l

ITB 20l7 (м. Берлiн,
ФРН), UITT 20l7 (м.

КиТв, УкраТна),

СОТТМ 2017 (м.

Пекiн, КНР)

{К 02l:20l5
79950000_8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

l 678 250,00 Вiдкритi торги сiчень,2017

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
1554900,00
та сплачено

розвиток виставковот

дiяльностi в MicTi

Киевi та участь в

мiжнародних
виставкових заходах за

кордоном з

проведенням
промокампанiй, у тому
числi: мiжнародних та

нацiона,чьних
туристичних

виставках, салонах та
ярмарках, а саме -

гIасть м. Кисва в

мiжнародних
туристичних виставках

WTM (м. Лондон,
Великобританiя),

IBTM (м. Барселона,

Iспанiя)

.ЩК 021:20l5
79950000-8

2282; OKpeMi
заходи по

ремiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги KBiTeHb, 2017 Знято

Органiзаuiя рекламно-
iнформацiйних rypiB
для представникiв

ryристичноi галузi та
ЗМI до м. Киева

.ЩК 021:20l5:
б35 l0000_7

2282: OKpeMi
заходи по

реа,чiзаuii
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

500 000,00 Вiдкритi торги лютий,201.7

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
2lз657,5|

та сплачено



Органiзацiя та
проведення ceMiHapiB,

нарад та науково-
практичних

конференцiй з питань

розвитку туризму в м.
Киевi iз з.uIученням

вiтчизняних та
iноземних фахiвцiв

!К 02l:2015
79950000-8

2282; OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги KBiTeHb,20l7 Знято

Органiзацiя та
проведення промо-

rypiB за кордоном для
презентацiт

туристичного
потенцizцу м. Киева

ЩК 021:20l5:
635 10000-7

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiонаrrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень, 20l7 Знято

пiдготовка та

проведення заходiв до
Всесвiтнього ,Щня

туризму та.Щня

туризму в YKpaTHi

.ЩК 021:20l5
79950000-8

2282: OKpeMi

заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень,20l7 Знято

Створення та
забезпечення роботи
гарячоТ телефонноТ
лiнiТ для ryристiв

ДК 021:20l5:
795l0000-2

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги травень, 201 7 Знято

Створення служби
юридичноТ та

iнформацiйноТ

допомоги туристам у
м. Киев

ffK 021:2015:
79140000-7

2282: OKpeMi

заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги травень, 20l7 Знято

забезпечення

функцiонування
туристично-

iнформачiйного центру
на Майданi

незалежностi

ДК 021:2015:
635 l0000-7

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги TpaBeHb,20l7 Знято

забезпечення

функцiонування
туристично-

iнформачiйних центрiв
на залiзничному

вокзалi, в аеропортtlх

"Бориспiль" та

"Жуляни"

ЩК 02l:2015
635 l 0000-7

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги травень, 20l7 Знято



Проведення
маркетингового

дослiдження
готельного ринку м.

Киева

ЩК 02l:20l5
79320000-з

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiI
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги травень, 20l7 Знято

Органiзачiя та
проведення музичноi
подiТ мiжнародного

рiвня "Аtlаs Weekend"

[К 02l:20l5
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiонаrrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень, 20l7 Знято

Органiзацiя новорiчно-

рiздвяного селища в

MicTi Киевi на вул.

Хрещатик

ЩК 021:2015:
79950000-8

2282: OKpeMi,
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги листопад, 2017 Знято

Органiзацiя
промоцiйного заходу
"Новий PiK на СофiТ"

{К 02l:2015
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги листопад, 20l7 Знято

Органiзацiя та

проведення

фестивальноТ програми
"12 подiй в Киевi"

ДК 02l:2015
79950000_8

2282: OKpeMi
заходи по

реа.пiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги KBiTeHb, 2017 Знято

Органiзачiя та

проведення фестивалю
"Писанковий Рай"

ДК 02l:20l5:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень, 2017 Знято

Органiзацiя та

проведення фестивалю
вишиванок

ЩК 02l:2015:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних

(регiонапьних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень, 20l7 Знято



Органiзацiя
проведення днiв

"Harley-Davidson в

Ки€вi"

.ЩК 021:20l5:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень, 20l7 Знято

Проведення,Щнiв
Кисва за кордоном

{К 02l:2015:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацii
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень, 20l7 Знято

Органiзацiя
проведення,щнiв

европи у м. Киевi

ДК 02l:2015
79950000-8

2282; OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiона"чьних)

програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень, 20l7 Знято

Органiзацiя та

проведення
мистецьких, художнiх

та фото виставок в

мiжнародних
аеропортах
найбiльших

туристичних MicT та

центрЕIльних частинах
MicT за кордоном

[К 02l:2015
79950000_8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiона.лrьних)

програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень,20l7 Знято

Органiзачiя
перехреснот промоuiт

м. Кисва iз
туристичними

дестинацiями в YKpaTHi

та за кордоном

.ЩК 02l:2015
79340000_9

2282: OKpeMi

зЕrходи по

реалiзаuiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги березень,20l7 Знято

Органiзацiя обмiну
досвiдом щодо

розвитку туристичноI
га;rузi з iншими

столицями

ЩК 021:2015:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiонаrrьних)

прграм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

0,00 Вiдкритi торги червень, 20l7 Знято



Органiзаuiя реклами
туристичних

можливостей м. Кисва
в засобах масовот
iнформачiТ та на

зовнiшнiх носiях

ЩК 02l :20l5:
79з40000_9

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

976 000,00 вiдкритi торги KBiTeHb, 2017

,Щоговiр

укладено на
суму

945360,00
сплачено
з2|442,80
передано

зобов'язанн
я

управлiнню
ryристiв

62з9|7,20

Органiзачiя та
проведення ceMiHapiB,

нарад та науково-
практичних

конференцiй з питань

розвитку туризму в м.

Киевi iз з€r,'rученням

вiтчизняних та
iноземних фахiвцiв, а
саме - органiзацiя та

проведення ceMiHapiB:
Пiдготовка MicTa Киева

до пiсенного конкурсу
<евробачення> у 20|7

роцi, Кращi практики
надання екскурсiйних

послуг для гостей
пiсенного конкурсу

кСвробачення>> 2017 та
iнформування про

особливостi
екскурсiйноТ

дiяльностi пiд час

проведення масових

розважальних подiй
мiжнародного рiвня в

MicTi Кисвi

ЩК 021:2015:
79950000-8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вlднесенl до

заходiв розвитку

756 000,00 Вiдкритi торги березень, 2017

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
724602,50

та сплачено

Участь MicTa Киева в

мiжнародних
виставкових заходах за

кордоном з

проведенням

промокампанiй, а саме ,

участь MicTa Кисва у
виставках: LATO (м.

Варшава, Польща),
IMEX (м. Франкфурт,

Федеративна
Республiка Нiмеччина

ЩК 021:2015:
79950000_8

2282: OKpeMi
, заходи по

реаrriзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi до
заходiв розвитку

652 000,00 Вiдкритi торги березень, 2017
Торги не

вiдбулися



Органiзацiя та

проведення

фестивальноТ програми
<12 подiй в l(иевi>, а

саме проведення

фестиваllьноТ програм и

в рамках офiчiйноТ фан.
зони евробачення

<Euгovillage>

ДК 02l:2015:
79950000_8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзацiТ
державних

(регiональних)
програм, не
вiднесенi до

заходiв розвитку

834 000,00 Вiдкритi торги KBiTeHb,20l7

.Щоговiр

укладено зi
змiнами на

суму
821490,00

та сплачено

Участь MicTa Киева в
мiжнародних

виставкових зfIходах за
кордоном з

проведенням
промокампанiй, а саме .

участь MicTa Киева у
виставцi IMEX (м.

Франкфурт,
Федеративна

Республiка Нiмеччина)

[К 021:2015:
79950000_8

2282: OKpeMi
заходи по

реалiзачiТ
державних

(регiональних)
програм, не

вiднесенi

450 000,00
Переговорна
процедура

травень, 2017

.Щоговiр

укладено на
суму

450000,00
та сплачено

кЕкв 2282 8 373 892,00

ПРОГРАМА "Iншi кошти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю"
ПIДПРОГРАМА "Науково-методичне та аналiтrlчне супроводження процесу планування соцiально-економiчного

розвитку MicTa, залучепня коштiв до спецiального фонду мiського

виготовлення та
встановлення ЗD -

конструкцiй логотипу
MicTa Киева "КиТв -

MicToo де все

починасться), в тому
числi в аеропортах та

на вокзалах MicTa

ДК 02l:2015
442l0000_5

3l22: Капiтальне
булiвництво
(придбання)

iнших об'сктiв

0,00 Вiдкритi торги березень, 2017

ВСЬоГо по кЕкв 3122 0,00

ПРОГРАМА "Iншi кошти, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю"
ПIДПРОГРАМА "Науково-методичне та аналiтичне супроводження процесу планування соцiально-економiчного

розвитку MicTa, залучення коштiв до спецiального мiського бюджету"

встановлення нових та
оновлення iснуючих

вказiвникiв до об'ектiв
екскурсiйного показу,

в т. ч. iноземними
МоВаIt4и

ЩК 021:2015;
44210000-5

З132:
капiтальний

peMottT iнших
об'сктiв

0,00 Вiдкритi торги березень,2017 Знято

встановлення нових та
оновлення iсн}.rочих
стендiв (пiлонiв) з

загальномiською,
маршрутно-

картографiчною та
туристичною

iнформачiею на

державнiй та
iноземних мовах

ДК 021:2015
442l0000-5

31З2:
капiтальний

ремонт iнших
об'ектiв

0,00 Вiдкритi торги березень, 2017 Знято

ВСього по КЕКВ 3132

Знято

0,00



ПРОГРАМА "Церiвництво та управлiння у сферi економiки та iнвестицiй у MicTi Киевi'l

Створення
електронного cepBicy
подачi звернення та

пiдписання договору
по сплатi пайовот

участi на базi
програмного модулю
облiку договорiв по

сплатi пайовоi участi
MicTa Кисва

iнформачiйно-
аналiтичнот системи

кУправлiння майновим
комплексом

територiальноi
громади MicTa Киева>
(Електронний cepBic

<Пайова участь>)

,ЩК 021-2015;
72210000-0

3l60: Придбання
землi та

нематерiальних
активiв

440 000,00 Вiдкритi торги червень, 2017 Проведено

Послуги з ана;liзу та
програмування систем

(створення

iнформацiйно-
аналiтичнот системи

"Розрахунок тарифiв")

ДК 021-20l5:
72240000-9

3l60: Придбання
землi та

нематерiальних
активiв

0,00 Вiдкритi торги вересень, 2017 Знято

ВсьоГо по КЕКВ3160 440 000,00

Загальна сума по рiчному плану закупiвель 22 045 292,00

Затверджено рiшенням тендерного KoMiTeTy вiд 25.09.20l7, протокол Nч l5/20l7-рп

Голова тендерного KoMiTeTy

Секретар тендерного KoMiTeTy

alL(/@ MaMiHa о. В

0_||

,/ ..4

Ломiнська о. I.

/l


