
Конкретна назва 

предмета закупівлі

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі (за 

наявності)

Код згідно 

з КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Буклети (Підготовка та 

виробництво 

інформаційно-

презентаційного 

продукту)

ДК 021:2015: 

22160000-9

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

198 000,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

198 000,00

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір 

(А4, А3))

ДК 021:2015: 

30190000-7

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

109 773,00
Допорогова 

закупівля
лютий, 2020

Укладено 

договір              

85 605,00 грн 

(економія                 

13 780,00)

Офісні меблі (журнальний 

стіл)

ДК 021:2015: 

39130000-2

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

1 488,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

березень, 2020

Газети (Передплата 

періодичних видань)

ДК 021:2015: 

22210000-5

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

70 177,00
Допорогова 

закупівля
грудень, 2020

Марки (Поштові марки)
ДК 021:2015: 

22410000-7

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

20 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Марки (Поштові марки)
ДК 021:2015: 

22410000-7

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

15 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

вересень, 2020

Офісне устаткування та 

приладдя різне 

(Канцелярське приладдя)

ДК 021:2015: 

30190000-7

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

70 105,90
Допорогова 

закупівля
липень, 2020

Лічильники (Лічильник 

холодної води)

ДК 021:2015: 

38550000-5

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

494,10

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2020 рік - зміни

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради                                                                         

(Київської міської державної адміністрації)

Код ЄДРПОУ: 04633423

Придбання предметів, матеріалів (КЕКВ 2210)

КПКВ 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві"

КПКВ 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"    

ВСЬОГО:

Джерело фінансування кошти місцевих бюджетів (загальний фонд)



Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання 

для офсетного друку 

(Картриджі, в т.ч. 

кольорові)

ДК 021:2015: 

30120000-6

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

196 400,00
Допорогова 

закупівля
лютий, 2020

Телефонне обладнання  

(Телефони)

ДК 021:2015: 

32550000-3

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

18 400,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

Бланки (Виготовлення 

бланків)

ДК 021:2015: 

22820000-4

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

1 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Комп’ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Принтери)

 ДК 021:2015: 

30230000-0

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

56 800,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

Комп’ютерне обладнання: 

пристрої введення даних 

(Комп'ютерні миші та  

клавіатури)

 ДК 021:2015: 

30230000-0

2210: Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

11 600,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

571 238,00

Послуги з проведення 

ринкових досліджень 

(Послуги з виконання 

інформаційного 

моніторингу щодо 

компаній організаторів 

міжнародних виставкових 

заходів)

ДК 021:2015: 

79310000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

5 400,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Послуги з проведення 

ринкових досліджень 

(Послуги з виконання 

інформаційного 

моніторингу щодо 

компаній організаторів 

міжнародних виставкових 

заходів)

ДК 021:2015: 

79310000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

6 600,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Банківські послуги 

(надання банківських 

послуг)

ДК 021:2015: 

66110000-4

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

30 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

42 000,00

ВСЬОГО:

Оплата послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240)

КПКВ 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві"

КПКВ 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"    

ВСЬОГО:



Управлінські послуги, 

пов’язані з 

комп’ютерними 

технологіями (Надання 

комплексу технічних та 

технологічних послуг 

щодо забезпечення 

функціонування 

інформаційних технологій 

та баз даних та підтримка 

системи "ЛІГА:ЗАКОН") 

ДК 021:2015: 

72510000-3

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

74 400,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Продовження 

терміну дії 

договору  на 

20%

Послуги, пов'язані зі 

системами та підтримкою 

(Супровід та 

обслуговування 

програмних модулів 

"Пайова участь", 

"Інвестиційні об'єкти")

ДК 021:2015: 

72250000-2

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

111 600,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Продовження 

терміну дії 

договору  на 

20%

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

від вірусів (Пакет 

антивірусного  

програмного 

забезпечення)

ДК 021:2015: 

48760000-3

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

120 000,00
Допорогова 

закупівля
березень, 2020

Пакети програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку 

(Примірник комп’ютерної 

програми "M.E.Doc" у 

вигляді електронного 

дистрибутиву)

ДК 021:2015: 

48440000-4

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

2 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

(ослуговування систем, 

що стосуються введення 

бухгалтерського обліку)

ДК 021:2015: 

72260000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

0,00
Допорогова 

закупівля
січень, 2020

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

(Консультаційні послуги з 

функціонування та 

налаштування 

програмного забезпечення  

«Master: Комплексний 

облік для бюджетних 

установ) 

ДК 021:2015: 

72260000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

125 600,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

березень, 2020



Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості 

(Утримання об’єкта 

оренди та компенсація 

витрат за користування 

земельною ділянкою)

ДК 021:2015: 

70220000-9

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

43 200,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Послуги з управління 

нерухомістю, надавані на 

платній основі чи на 

договірних засадах 

(Обслуговування та 

утримання 

внутрішньобудинкової 

інженерної системи)

ДК 021:2015: 

70330000-3

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

60 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

(Послуги зв'язку)

ДК 021:2015: 

64210000-1

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

72 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Послуги провайдерів 

(Послуги Інтернет)

ДК 021:2015: 

72410000-7

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

28 800,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Технічне обслуговування 

та ремонт офісної техніки 

(Заправка та відновлення 

картриджів)

ДК 021:2015: 

50310000-1

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

72 000,00
Допорогова 

закупівля
лютий, 2020

Технічне обслуговування 

та ремонт офісної техніки 

(Ремонт комп'ютерного 

обладнання та оргтехніки)

ДК 021:2015: 

50310000-1

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

17 000,00
Допорогова 

закупівля
лютий, 2020

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

електричного і 

механічного устаткування 

будівель (Послуги 

слюсаря-сантехніка, 

електромонтера з 

обслуговування 

електроустановок)

ДК 021:2015: 

50710000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

6 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Послуги з обробки 

вантажів (Вантажно-

розвантажувальні 

послуги) 

ДК 021:2015: 

63110000-3

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

8 425,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020



Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

електричного і 

механічного устаткування 

будівель (Послуги 

столяра)

ДК 021:2015: 

50710000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

4 575,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Послуги з прибирання 

(Прибирання службових 

приміщень)

ДК 021:2015: 

90910000-9

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

199 980,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Банківські послуги 

(Комісія за розрахунково-

касове обслуговування від 

1% для можливості 

сплати судових зборів)

ДК 021:2015: 

66110000-4

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

1 490,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок (Технічне 

обслуговування 

кондиціонерів)

ДК 021-2015: 

50730000-1

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

50 000,00
Допорогова 

закупівля
травень, 2020

Поштові послуги 

(Послуги з пересилання 

поштових відправлень)

ДК 021-2015: 

64110000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

18 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Страхові послуги 

(Страхування 

орендованого майна)

ДК 021:2015: 

66510000-8

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

2 252,43

Без 

застосування 

електронної 

системи

червень, 2020

Страхові послуги 

(Страхування 

орендованого майна)

ДК 021:2015: 

66510000-8

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

3 747,57

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Послуги з обробки даних  

(Технічна підтримка 

інвестиційного веб-

порталу «InvestInKyiv»)

ДК 021:2015: 

72310000-1

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

198 000,00
Допорогова 

закупівля
березень, 2020

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної 

інформації та її 

тиражування)

ДК 021:2015: 

75110000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

15 624,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної 

інформації та її 

тиражування)

ДК 021:2015: 

75110000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

14 376,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020



Загальні державні послуги 

(Надання статистичної 

інформації (статистичних 

бюлетнів, збірників, 

економічних доповідей))

ДК 021:2015: 

75110000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

4 615,20

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Загальні державні послуги 

(Надання статистичної 

інформації (статистичних 

бюлетнів, збірників, 

економічних доповідей))

ДК 021:2015: 

75110000-0

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

5 384,80

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Навчальні засоби (Участь 

у короткострокових  

семінарах з питань 

діяльності Департаменту)

ДК 021-2015: 

80520000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

163 200,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

Послуги бібліотек і 

архівів (Послуги з 

архівування документів, 

що стосується діяльності 

Департаменту)

ДК 021:2015: 

92510000-9

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

28 200,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

листопад, 2020

Послуги бібліотек і 

архівів (послуги з науково-

технічного опрацювання 

документів)

ДК 021:2015: 

92510000-9

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

168 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям 

(Утилізація комп'ютерної 

техніки та оргтехніки)

ДК 021:2015: 

90510000-5

2240: Оплата 

послуг (крім 

комунальних)

5 000,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

квітень, 2020

1 623 470,00

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

(Відшкодування 

теплопостачання 

орендованих будівель за 

адресами: вул. Хрещатик, 

12А, вул. Лабораторна, 

1/62А)

ДК 021:2015: 

09320000-8

2271: Оплата 

теплопостачання
264 200,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

264 200,00

Експлуатування систем 

водопостачання 

(Водопостачання 

орендованих будівель за 

адресами: вул. Хрещатик, 

12А, вул. Лабораторна, 

1/62А)

ДК 021:2015: 

65130000-3

2272: Оплата 

водопостачання 

та 

водовідведення

7 200,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

7 200,00

ВСЬОГО по КЕКВ 2271

ВСЬОГО по КЕКВ 2272

ВСЬОГО

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270)

КПКВ 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві"



Електрична енергія 

(електрична енергія та 

супутні послуги 

орендованих будівель за 

адресами: вул. Хрещатик, 

12А, вул. Лабораторна, 

1/62А)

ДК 021:2015: 

09310000-5

2273: Оплата 

електроенергії
110 765,10

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

Розподіл електричної 

енергії (розподіл 

електричної енергії та 

супутні послуги 

орендованих будівель за 

адресами: вул. Хрещатик, 

12А, вул. Лабораторна, 

1/62А)

ДК 021:2015: 

65310000-9

2273: Оплата 

електроенергії
10 234,90

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

121 000,00

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям 

(Вивезення сміття)

ДК 021:2015: 

90510000-5

2275: Оплата 

інших 

енергоносїв та 

інших 

комунальних 

послуг

15 900,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

січень, 2020

15 900,00

408 300,00

Послуги у сфері 

спеціальної освіти 

(Підвищення кваліфікації 

членів тендерного 

комітету)

ДК 021:2015: 

80340000-9

2282: Окремі 

заходи розвитку 

пог реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до 

заходів розвитку

4 370,00

Без 

застосування 

електронної 

системи

лютий, 2020

Послуги у сфері 

спеціальної освіти 

(Навчання щодо 

публічних закупівель)

ДК 021:2015: 

80340000-9

2282: Окремі 

заходи розвитку 

пог реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до 

заходів розвитку

5 630,00
Допорогова 

закупівля
лютий, 2020

10 000,00

Послуги з виробництва 

кіноплівки та відеокасет і 

супутні послуги 

(Виготовлення промо-

ролику для представлення 

інвестиційного іміджу 

міста Києва)

ДК021-2015: 

92110000-5

2282: Окремі 

заходи розвитку 

пог реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до 

заходів розвитку

199 000,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

199 000,00

РАЗОМ по КЕКВ 2270 (2271,2272,2273,2275)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)

Окремі заходи розвитку пог реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282)

КПКВ 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві"

ВСЬОГО

ВСЬОГО по КЕКВ 2275

КПКВ 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю"    

ВСЬОГО

Джерело фінансування кошти місцевих бюджетів (спеціальний фонд)

ВСЬОГО по КЕКВ 2273



Електричні побутові 

прилади (Кондиціонер 

спліт-система)

ДК 021:2015: 

39710000-2

3110: Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування

30 000,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

Комп'ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Принтери)

ДК 021:2015: 

30230000-0

3110: Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування

64 526,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

Комп'ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Багатофункціональний 

пристрій)

ДК 021:2015: 

30230000-0

3110: Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування

62 500,00
Допорогова 

закупівля
квітень, 2020

157 026,00

3 209 034,00

Секретарь тендерного комітету                                                 Барабаш Т.О.                                                                            

Затверджено рішенням тендерного комітету від 16.04.2020, протокол № 12/2020-рп

Голова тендерного комітету                                                      Панченко В.В.                                                  

Загальна сума по додатку до річного плану закупівель

ВСЬОГО

КПКВ 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві"


