
Номер плану

Конкретна назва предмета 

закупівлі

Валю

та

Очікувана 

вартість 

закупівлі

Рік 

почат

ку дії 

план

у

Рік 

кінця 

дії 

плану Тип процедур

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Код ДК 

021:2015(CPV)

Код ДК (ДКПП / ДК003 / 

ДК015 / ДК018) Класифікатор КЕКВ Статус

UA-P-2021-04-30-001186-c Марки (Поштові марки) UAH 20000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Травень 2021 22410000-7 Марки

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-30-000335-c

Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

(Підвищення кваліфікації з 

питань публічних 

закупівель з отриманням 

сертифікату установленого 

зразка) UAH 14970.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Травень 2021

80510000-2 Послуги 

з професійної 

підготовки 

спеціалістів

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-013898-b

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів (Організація та 

проведення Конференції з 

презентації  проєкту 

Стратегії розвитку міста 

Києва до 2035 року) UAH 3000000.00 2021 2021

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою Травень 2021

79950000-8 Послуги 

з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-05-07-000458-a

Консультаційні послуги у 

сфері розробок 

(Проведення аналізу та 

розробка рекомендацій 

щодо врахування 

гендерного компоненту в 

проєкті Стратегії розвитку 

міста Києва до 2035 року) UAH 2000000.00 2021 2021 Відкриті торги Травень 2021

73220000-0 

Консультаційні 

послуги у сфері 

розробок

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 2021 РІК - зміни від 07.05.2021

 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Місцезнаходження: 6 поверх, вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.                                                                                                                                                          

Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади, орган місцевого самоврядування. Код ЄДРПОУ: 04633423



UA-P-2021-01-27-001183-b

Консультаційні послуги у 

сфері наукових досліджень 

(Розробка системи 

моніторингу досягнення 

Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 

року на рівні міста Києва та 

його проведення за 2018-

2020 роки) UAH 2000000.00 2021 2021 Відкриті торги Квітень 2021

73210000-7 

Консультаційні 

послуги у сфері 

наукових 

досліджень

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-30-001796-c

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Ремонт комп'ютерного 

обладнання та оргтехніки) UAH 2842.02 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Травень 2021

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-002036-a

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

електричного і механічного 

устаткування будівель 

(Послуги столяра, слюсаря-

сантехніка, 

електромонтера з 

обслуговування 

електроустановок) UAH 6000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

50710000-5 Послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

електричного і 

механічного 

устаткування 

будівель

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-002003-a

Послуги з обробки 

вантажів (Вантажно-

розвантажувальні послуги) UAH 8000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Травень 2021

63110000-3 Послуги 

з обробки вантажів

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-04-30-000312-c

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

охолоджувальних 

установок (Технічне 

обслуговування 

кондиціонерів) UAH 17000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Квітень 2021

50730000-1 Послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-28-001102-a

Послуги у сфері спеціальної 

освіти (Навчання щодо 

публічних закупівель) UAH 5030.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

80340000-9 Послуги 

у сфері спеціальної 

освіти

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-002188-a

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

охолоджувальних 

установок (Технічне 

обслуговування 

кондиціонерів) UAH 13000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Квітень 2021

50730000-1 Послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001328-a

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Ремонт комп'ютерного 

обладнання та оргтехніки) UAH 21157.98 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Липень 2021

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000870-a Марки (Поштові марки) UAH 25000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021 22410000-7 Марки

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-04-13-004680-c

Лікарські засоби для 

лікування дерматологічних 

захворювань та 

захворювань опорно-

рухового апарату (Засіб 

дезінфікуючий для шкіри і 

поверхні) UAH 11000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

33630000-5 

Лікарські засоби 

для лікування 

дерматологічних 

захворювань та 

захворювань 

опорно-рухового 

апарату

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-000682-a

Медичні матеріали (Маска 

медична) UAH 26400.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

33140000-3 

Медичні матеріали

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-13-004656-c

Офісні меблі (Стійки-

рецепшен, тумби) UAH 13434.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

39130000-2 Офісні 

меблі

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-02-002654-a

Комп’ютерне обладнання 

(Жорсткий диск) UAH 4407.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-28-000729-a

Фармацевтична продукція 

(Засіб дезінфікуючий для 

шкіри і поверхні) UAH 12600.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001132-a

Технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки 

(Заправка та відновлення 

картриджів) UAH 85380.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Квітень 2021

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-01-006634-c

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

систем центрального 

опалення (Технічне 

обслуговування системи 

теплопостачання та 

теплоспоживання, 

своєчасне відшкодування 

вартості послуг, послуг з 

технічного обслуговування 

внутрішньобудинкової 

системи холодного 

водопостачання та 

водовідведення) UAH 13719.64 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

50720000-8 Послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

систем 

центрального 

опалення

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-01-006637-c

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

систем центрального 

опалення (Технічне 

обслуговування системи 

теплопостачання та 

теплоспоживання, 

своєчасне відшкодування 

вартості послуг) UAH 9640.96 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

50720000-8 Послуги 

з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

систем 

центрального 

опалення

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-04-01-006643-c

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

(Відшкодування вартості 

послуг з розподілу теплової 

енергії, розрахункового  

обслуговування за спожиту  

теплову  енергію) UAH 46800.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

09320000-8 Пара, 

гаряча вода та 

пов’язана 

продукція

2271 Оплата 

теплопостачання

2271 Оплата 

теплопостачання

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-04-01-006645-c

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

(Відшкодування вартості 

послуг з розподілу теплової 

енергії, розрахункового  

обслуговування за спожиту  

теплову  енергію) UAH 57600.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

09320000-8 Пара, 

гаряча вода та 

пов’язана 

продукція

2271 Оплата 

теплопостачання

2271 Оплата 

теплопостачання

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-000985-a

Послуги з управління 

нерухомістю, надавані на 

платній основі чи на 

договірних засадах 

(Обслуговування та 

утримання 

внутрішньобудинкової 

інженерної системи) UAH 42639.40 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

70330000-3 Послуги 

з управління 

нерухомістю, 

надавані на платній 

основі чи на 

договірних засадах

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001429-a

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

(Відшкодування 

теплопостачання 

орендованих будівель за 

адресами: вул. Хрещатик, 

12А, вул. Лабораторна, 

1/62А) UAH 34726.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

09320000-8 Пара, 

гаряча вода та 

пов’язана 

продукція

2271 Оплата 

теплопостачання

2271 Оплата 

теплопостачання

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-001070-b

Фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання 

для офсетного друку 

(Картриджі, в т.ч. 

кольорові) UAH 361700.00 2021 2021 Відкриті торги Березень 2021

30120000-6 

Фотокопіювальне 

та поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-03-22-002465-b

Світильники та 

освітлювальна арматура 

(Настельні світильники) UAH 4000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Березень 2021

31520000-7 

Світильники та 

освітлювальна 

арматура

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-03-22-002450-b

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя (Папки) UAH 1327.20 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-03-19-004053-c

Пакети програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку 

(Примірник комп’ютерної 

програми “M.E.Doc” у 

вигляді електронного 

дистрибутиву) UAH 2200.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

48440000-4 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу 

та бухгалтерського 

обліку

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-000587-a

Офісне устаткування та 

приладдя різне 

(Канцелярське приладдя) UAH 57127.60 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Липень 2021

30190000-7 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001799-a

Пакети програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку 

(Постачання примірника та 

пакетів оновлень 

комп’ютерної 

«M.E.DocЗвітність» з 

правом використання) UAH 1200.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Квітень 2021

48440000-4 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу 

та бухгалтерського 

обліку

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001061-a

Послуги провайдерів 

(Послуги Інтернет) UAH 28800.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

72410000-7 Послуги 

провайдерів

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001495-a

Розподіл води (Послуги з 

централізованого 

водопостачання) UAH 1601.28 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

65110000-7 

Розподіл води

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-03-12-001941-b

Розподіл води (Послуги з 

централізованого 

водопостачання) UAH 3482.78 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

65110000-7 

Розподіл води

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-03-12-001984-b

Послуги з відведення 

стічних вод (Послуги з 

централізованого 

водовідведення) UAH 3141.40 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

90430000-0 Послуги 

з відведення 

стічних вод

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-03-12-001965-b

Послуги з відведення 

стічних вод (Послуги з 

централізованого 

водовідведення) UAH 1444.32 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

90430000-0 Послуги 

з відведення 

стічних вод

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-28-001449-a

Експлуатування систем 

водопостачання 

(Водопостачання 

орендованої будівлі за 

адресою: вул. 

Лабораторна, 1/62А) UAH 750.22 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

65130000-3 

Експлуатування 

систем 

водопостачання

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

2272 Оплата 

водопостачання та 

водовідведення

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000597-a

Офісне устаткування та 

приладдя різне (Папір (А4, 

А3)) UAH 114950.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Березень 2021

30190000-7 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-001200-b

Рекламні та маркетингові 

послуги (Організація і 

проведення інформаційно-

комунікаційної кампанії з 

презентації та публічних 

обговорень 

довгострокових 

пріоритетів, цілей і завдань 

розвитку міста Києва) UAH 2000000.00 2021 2021 Відкриті торги Березень 2021

79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001083-a

Послуги з виробництва 

кіноплівки та відеокасет і 

супутні послуги 

(Виготовлення промо-

ролику для представлення 

інвестиційного іміджу міста 

Києва) UAH 199000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Березень 2021

92110000-5 Послуги 

з виробництва 

кіноплівки та 

відеокасет і супутні 

послуги

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001353-a

Поштові послуги (Послуги з 

пересилання поштових 

відправлень) UAH 28000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Березень 2021

64110000-0 

Поштові послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-27-014421-b

Послуги, пов’язані з 

друком (Редакційне 

редагування, переклад 

англійською мовою, 

розробка концепції 

дизайну, верстка та друк 

річного звіту про діяльність 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації), 

підприємств, установ, 

організацій територіальної 

громади міста Києва за 

2020 рік) UAH 300000.00 2021 2021 Відкриті торги Березень 2021

79820000-8 

Послуги, пов’язані з 

друком

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-002068-a

Послуги з прибирання 

(Прибирання службових 

приміщень) UAH 149985.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Березень 2021

90910000-9 Послуги 

з прибирання

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001898-a

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

(Консультаційні послуги з 

функціонування та 

налаштування програмного 

забезпечення  «Master: 

Комплексний облік для 

бюджетних установ») UAH 93151.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Березень 2021

72260000-5 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-001140-b

Послуги, пов'язані зі 

системами та підтримкою 

(Супровід та 

обслуговування 

електронного сервісу 

«Пайова участь», 

програмного модуля 

«Інвестиційні об'єкти»  та 

обслуговування 

програмного модуля 

«Пайова участь») UAH 472014.00 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

72250000-2 

Послуги, пов’язані 

із системами та 

підтримкою

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-013742-b

Послуги інформаційних 

агентств (Послуги 

публікації оголошень з 

питань діяльності 

Департаменту) UAH 503362.56 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

92400000-5 Послуги 

інформаційних 

агентств

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-28-001704-a

Експлуатація електричних 

установок (Послуги з 

перетікань реактивної 

електричної енергії) UAH 7273.74 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

65320000-2 

Експлуатація 

електричних 

установок

2273 Оплата 

електроенергії

2273 Оплата 

електроенергії

Заплановани

й

UA-P-2021-02-17-012954-a

Експлуатація електричних 

установок (Послуги з 

перетікань реактивної 

електричної енергії) UAH 2133.58 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

65320000-2 

Експлуатація 

електричних 

установок

2273 Оплата 

електроенергії

2273 Оплата 

електроенергії

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-014854-b

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів (Організація та 

проведення Інвестиційного 

форуму міста Києва) UAH 4050000.00 2021 2021

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою Лютий 2021

79950000-8 Послуги 

з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-002142-a

Послуги з обробки даних  

(Технічна підтримка 

інвестиційного вебпорталу 

«InvestInKyiv») UAH 198000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Лютий 2021

72310000-1 Послуги 

з обробки даних

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-02-05-002163-b

Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги 

(Видача розрахунків та 

рекомендацій з питань 

обґрунтування потреби у 

воді та оцінки обсягів  

водокористування 

середньої складності) UAH 1228.12 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

71240000-2 

Архітектурні, 

інженерні та 

планувальні 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001672-a

Електрична енергія 

(Постачання електричної 

енергії орендованої будівлі 

по вул. Лабораторна, 

1/62А) UAH 49990.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

09310000-5 

Електрична енергія

2273 Оплата 

електроенергії

2273 Оплата 

електроенергії

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-02-05-002109-b

Газети (Передплата 

періодичних видань) UAH 45000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Лютий 2021 22210000-5 Газети

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-27-014082-b

Дослідницькі послуги 

(Актуалізація основних 

прогнозних показників 

економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 

2021-2025 роки та 

здійснення їх прогнозу на 

2026 рік) UAH 700000.00 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

73110000-6 

Дослідницькі 

послуги

2281 Дослідження і 

розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації 

державних 

(регіональних) програм

2281 Дослідження і 

розробки, окремі 

заходи розвитку по 

реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-014989-b

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») UAH 640000.00 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

72510000-3 

Управлінські 

послуги, пов’язані з 

комп’ютерними 

технологіями

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001370-a

Страхові послуги 

(Страхування 

орендованого майна) UAH 1024.31 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

66510000-8 

Страхові послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-02-05-002120-b

Газети (Науково-практичні 

коментарі кодексів 

України) UAH 20000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Лютий 2021 22210000-5 Газети

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000854-a

Газети (Передплата 

періодичних видань) UAH 15000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Лютий 2021 22210000-5 Газети

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-02-03-011769-a

Офісні меблі (столи, тумби 

тощо) UAH 11095.20 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

39130000-2 Офісні 

меблі

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-02-03-011962-a

Страхові послуги 

(Страхування 

орендованого майна) UAH 2446.88 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

66510000-8 

Страхові послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-02-03-011938-a

Страхові послуги 

(Страхування 

орендованого майна) UAH 1300.69 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

66510000-8 

Страхові послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-28-002225-a

Навчальні засоби (Участь у 

короткострокових  

семінарах з питань 

діяльності Департаменту) UAH 150000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Серпень 2021

80520000-5 

Навчальні засоби

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001974-a

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

(Послуги зв'язку) UAH 20250.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

64210000-1 Послуги 

телефонного 

зв’язку та передачі 

даних

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001941-a

Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості 

(Утримання об’єкта оренди 

та компенсація витрат за 

користування земельною 

ділянкою) UAH 43200.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

70220000-9 Послуги 

з надання в оренду 

чи лізингу 

нежитлової 

нерухомості

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-002102-a

Банківські послуги (Комісія 

за розрахунково-касове 

обслуговування від 1% для 

можливості сплати судових 

зборів) UAH 1000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

66110000-4 

Банківські послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001298-a

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

від вірусів (Пакет 

антивірусного  

програмного 

забезпечення) UAH 120000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Серпень 2021

48760000-3 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001746-a

Послуги з проведення 

ринкових досліджень 

(Довідка про єдиного 

виконавця послуг з 

організації та проведення 

(в тому числі оренди 

виставкової площі) 

Міжнародної виставки 

нерухомості MIPIM-2021 та 

Міжнародного 

інвестиційного форуму 

Annual Investment Meeting) UAH 15000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

79310000-0 Послуги 

з проведення 

ринкових 

досліджень

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й



UA-P-2021-01-28-001039-a

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям (Утилізація 

комп'ютерної техніки та 

оргтехніки) UAH 5000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Серпень 2021

90510000-5 

Утилізація/видален

ня сміття та 

поводження зі 

сміттям

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001248-a

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної 

інформації та її 

тиражування) UAH 8400.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Червень 2021

75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001220-a

Загальні державні послуги 

(Надання статистичної 

інформації (статистичних 

бюлетнів, збірників, 

економічних доповідей)) UAH 7896.40 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Червень 2021

75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-001210-a

Загальні державні послуги 

(Надання статистичної 

інформації (статистичних 

бюлетнів, збірників, 

економічних доповідей)) UAH 2103.60 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-001232-a

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної 

інформації та її 

тиражування) UAH 21600.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Лютий 2021

75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-28-000633-a

Комп’ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Монітори) UAH 25900.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Червень 2021

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000617-a

Комп’ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Принтери) UAH 70000.00 2021 2021

Спрощена/Доп

орогова 

закупівля Червень 2021

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000815-a

Фурнітура різна 

(Фоторамка) UAH 3000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Листопад 2021

39290000-1 

Фурнітура різна

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й

UA-P-2021-01-28-000663-a

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя (Вітальні папки) UAH 1500.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Листопад 2021

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й



UA-P-2021-01-27-014717-b

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів (Організація 

участі міста Києва у  

міжнародному 

інвестиційному форумі 

Annual Investment Meeting 

(м. Дубай, ОАЕ)) UAH 600000.00 2021 2021

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою Вересень 2021

79950000-8 Послуги 

з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-014561-b

Дослідницькі послуги 

(Послуги з дослідження та 

розробки Концепції 

створення та 

функціонування 

промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань») UAH 1000000.00 2021 2021 Відкриті торги Липень 2021

73110000-6 

Дослідницькі 

послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-014746-b

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів (Організація 

участі міста Києва у  

міжнародній виставці 

нерухомості «Експо-Реал» 

(м.Мюнхен, ФРН) UAH 40000.00 2021 2021

Відкриті торги з 

публікацією 

англійською 

мовою Вересень 2021

79950000-8 Послуги 

з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-014243-b

Буклети (Підготовка та 

виробництво інформаційно-

презентаційного продукту) UAH 325314.00 2021 2021 Відкриті торги Вересень 2021 22160000-9 Буклети

2210 Предмети, 

матеріали, обладнання 

та інвентар

2210 Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар

Заплановани

й



UA-P-2021-01-27-014314-b

Послуги з надання 

фінансових консультацій, 

обробки фінансових 

транзакцій і клірингові 

послуги (Підготовка 

консолідованої фінансової 

інформації про групу 

підприємств, установ та 

організацій комунальної 

власності територіальної 

громади міста Києва (у 

складі річного звіту про 

діяльність виконавчого 

органу Київської міської 

ради (Київської міської 

державної адміністрації), 

підприємств, установ, 

організацій територіальної 

громади міста Києва за 

2020 рік) за 2020 рік) UAH 1200000.00 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

66170000-2 Послуги 

з надання 

фінансових 

консультацій, 

обробки 

фінансових 

транзакцій і 

клірингові послуги

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-27-014649-b

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів (Організація 

участі міста Києва у 

Міжнародній виставці 

нерухомості «МІPIМ-2021»  

(м. Канни, Франція)) UAH 1900000.00 2021 2021

Переговорна 

процедура Лютий 2021

79950000-8 Послуги 

з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, 

не віднесені до заходів 

розвитку

2282 Окремі заходи 

по реалізації 

державних 

(регіональних) 

програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-014480-b

Консультаційні послуги у 

сфері розробок (Послуги 

радника з підготовки 

проєкту «Впровадження 

системи фіксації порушень 

у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в 

автоматичному режимі у 

місті Києві») UAH 1300000.00 2021 2021 Відкриті торги Лютий 2021

73220000-0 

Консультаційні 

послуги у сфері 

розробок

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й



UA-P-2021-01-27-013975-b

Екологічний менеджмент 

(Проведення  Стратегічної 

екологічної оцінки проєкту 

Стратегії розвитку міста 

Києва до 2035 року, 

складання звіту про 

стратегічну екологічну 

оцінку) UAH 1500000.00 2021 2021 Відкриті торги Березень 2021

90710000-7 

Екологічний 

менеджмент

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-001245-b

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

(Послуги зв'язку) UAH 27000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

64210000-1 Послуги 

телефонного 

зв’язку та передачі 

даних

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-27-001268-b

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

(Послуги зв'язку) UAH 18000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

64210000-1 Послуги 

телефонного 

зв’язку та передачі 

даних

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Заплановани

й

UA-P-2021-01-22-004565-c

Експлуатація електричних 

установок (Послуги з 

перетікань реактивної 

електричної енергії 

орендованої будівлі по вул. 

Лабораторна, 1/62А) UAH 956.68 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

65320000-2 

Експлуатація 

електричних 

установок

2273 Оплата 

електроенергії

2273 Оплата 

електроенергії

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-20-004278-c

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

(Послуги зв'язку) UAH 6750.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

64210000-1 Послуги 

телефонного 

зв’язку та передачі 

даних

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-15-002110-b

Послуги з прибирання 

(Прибирання службових 

приміщень) UAH 49995.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

90910000-9 Послуги 

з прибирання

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-15-002010-b

Послуги, пов’язані зі 

системами та підтримкою 

(Супровід та 

обслуговування 

електронного сервісу 

«Пайова участь», 

програмних модулів 

«Пайова участь», 

«Інвестиційні об’єкти» UAH 139986.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

72250000-2 

Послуги, пов’язані 

із системами та 

підтримкою

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер



UA-P-2021-01-15-001948-b

Управлінських послуг, 

пов’язаних з 

комп’ютерними 

технологіями (Надання 

комплексу технічних та 

технологічних послуг щодо 

забезпечення 

функціонування 

інформаційних технологій 

та баз даних та підтримка 

системи "ЛІГА:ЗАКОН") -  за 

кодом  СРV за  ДК 021:2015 

- 72510000-3 UAH 120000.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

72510000-3 

Управлінські 

послуги, пов’язані з 

комп’ютерними 

технологіями

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-15-001792-b

Послуги інформаційних 

агентств (Послуги 

публікації оголошень про 

інвестиційні конкурси та 

засідання суду; про 

встановлення/коригування 

тарифів) UAH 66637.44 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

92400000-5 Послуги 

інформаційних 

агентств

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер

UA-P-2021-01-15-000836-b

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

(Консультаційні послуги з 

функціонування та 

налаштування програмного 

забезпечення  «Master: 

Комплексний облік для 

бюджетних установ») UAH 39049.00 2021 2021

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи Січень 2021

72260000-5 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

2240 Оплата послуг 

(крім комунальних)

Оголошено 

тендер


