
Назва предмета закупівлі: Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності):

Код 

економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету (для 

бюджетних 

коштів):

Розмір 

бюджетного 

призначення 

та/або очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі:

Вид закупівлі: Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі:

Номер плану: Статус плану: Примітки:

Страхові послуги (Страхування 

орендованого майна)

CPV 66510000-8 

Страхові послуги

2240 1 379,82 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень, 2022 UA-P-2022-01-28-

011837-b

Оголошено тендер –

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної інформації 

та її тиражування)

CPV 75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 21 456,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-28-

006366-b

Оголошено тендер –

Загальні державні послуги 

(Надання статистичної інформації 

(статистичних бюлетнів, 

збірників, економічних 

доповідей))

CPV 75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 1 305,60 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-28-

006107-b

Оголошено тендер –

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)

CPV 50720000-8 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

2240 41 158,92 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-27-

008095-b

Оголошено тендер –

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення (Технічне 

обслуговування системи 

теплопостачання та 

теплоспоживання, своєчасне 

відшкодування вартості послуг)

CPV 50720000-8 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення

2240 28 922,88 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-27-

007895-b

Оголошено тендер –

Місцезнаходження замовника: 01044, Україна, м. Київ, Хрещатик, 36

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2022 рік

Найменування замовника:

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04633423

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19808625
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19808625
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19801543
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19801543
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19801267
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19801267
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19774665
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19774665
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19774431
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19774431


Кур’єрські послуги (Послуги 

поштового зв'язку  спеціального 

призначення – пересилання 

спеціальних відправлень) 

CPV 64120000-3 

Кур’єрські послуги

2240 2 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-20-

005830-b

Оголошено тендер –

Кур’єрські послуги (Послуги 

поштового зв'язку  спеціального 

призначення – пересилання 

спеціальних відправлень) 

CPV 64120000-3 

Кур’єрські послуги

2240 2 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-20-

004564-b

Оголошено тендер –

Кур'єрські послуги (Послуги 

доставки секретної 

кореспонденції Головний 

управлінням урядового 

фельд'єгерського зв'язку 

Держспецзв'язку та Державним 

підприємством спеціального 

зв'язку)

CPV 64120000-3 

Кур’єрські послуги

2240 1 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Лютий 2022 UA-P-2022-01-20-

004353-b

Запланований –

Послуги з організації виставок, 

ярмарок і конгресів (Організація 

та проведення Інвестиційного 

форуму міста Києва)

CPV 79950000-8 

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 5 300 000,00 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською мовою

Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

011881-a

Запланований –

Послуги з організації виставок, 

ярмарок і конгресів (Організація 

участі міста Києва у  міжнародній 

виставці нерухомості «Експо-

Реал» (м.Мюнхен, ФРН)

CPV 79950000-8 

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 40 000,00 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською мовою

Липень 2022 UA-P-2022-01-17-

011837-a

Запланований –

Послуги з виробництва 

кіноплівки та відеокасет і супутні 

послуги (Виготовлення промо-

ролику для представлення 

інвестиційного іміджу міста 

Києва)

CPV 92110000-5 

Послуги з виробництва 

кіноплівки та 

відеокасет і супутні 

послуги

2282 199 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

011775-a

Запланований –

Послуги з організації виставок, 

ярмарок і конгресів (Організація 

участі міста Києва у Міжнародній 

виставці нерухомості «МІPIМ-

2022»                (м. Канни, 

Франція))

CPV79950000-8 

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2282 1 900 000,00 Переговорна 

процедура

Січень, 2022 UA-P-2022-01-18-

007635-a

Запланований –

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 2021 рік)

CPV 79820000-8 

Послуги, пов’язані з 

друком

2240 300 000,00 Відкриті торги Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

011715-a

Запланований –

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19626571
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19626571
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19625171
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19625171
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19624944
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19624944
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566092
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566092
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566035
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566035
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566031
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19566031
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-007635-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2022-01-18-007635-a
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565938
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565938


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 2021 рік) за 2021 рік)

CPV 66170000-2 

Послуги з надання 

фінансових 

консультацій, обробки 

фінансових транзакцій і 

клірингові послуги

2240 1 200 000,00 Відкриті торги Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

011667-a

Запланований –

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»)

CPV 73220000-0 

Консультаційні послуги 

у сфері розробок

2240 1 100 000,00 Відкриті торги Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

011625-a

Запланований –

Дослідницькі послуги (Послуги з 

дослідження та розробки 

Концепції створення та 

функціонування промислового 

вузла «Київська бізнес-гавань»)

CPV 73110000-6 

Дослідницькі послуги

2240 500 000,00 Відкриті торги Липень 2022 UA-P-2022-01-17-

011561-a

Запланований –

Рекламні та маркетингові послуги 

(Забезпечення просування 

інвестиційного іміджу міста 

Києва через інтернет та медіа 

ресурси шляхом розміщення 

публікацій про інвестиційні 

можливості міста Києва у 

провідних світових електронних 

та/або друкованих ЗМІ)

CPV 79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові послуги

2240 1 200 000,00 Відкриті торги Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

011502-a

Запланований –

Послуги з проведення ринкових 

досліджень (Довідка про єдиного 

виконавця послуг з організації та 

проведення (в тому числі оренди 

виставкової площі) Міжнародної 

виставки нерухомості MIPIM-

2022)

CPV 79310000-0 

Послуги з проведення 

ринкових досліджень

2240 15 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

011430-a

Запланований –

Буклети (Підготовка та 

виробництво інформаційно-

презентаційного продукту)

CPV 22160000-9 

Буклети

2210 198 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

011372-a

Запланований –

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565936
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565936
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565894
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565894
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565753
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565753
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565689
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565689
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565599
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565599
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565592
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565592


Машини для обробки даних 

(апаратна частина): персональні 

комп'ютери (ПК у складі 

системного блоку, монітору) 

CPV 30210000-4 

Машини для обробки 

даних (апаратна 

частина)

3110 378 000,00 Відкриті торги Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

011313-a

Запланований –

Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів (Навчання щодо 

управління персоналом)

CPV 80510000-2 

Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів

2282 20 540,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

011101-a

Запланований –

Послуги у сфері спеціальної 

освіти (Підвищення кваліфікації з 

питань публічних закупівель) 

CPV 80340000-9 

Послуги у сфері 

спеціальної освіти

2282 115 720,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

010676-a

Запланований –

Дослідницькі послуги 

(Актуалізація основних 

прогнозних показників 

економічного і соціального 

розвитку міста Києва на 2022-

2026 роки та здійснення їх 

прогнозу на 2027 рік)

CPV 73110000-6 

Дослідницькі послуги

2281 700 000,00 Відкриті торги Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

010607-a

Запланований –

Експлуатація електричних 

установок (Послуги з перетікань 

реактивної електричної енергії)

CPV 65320000-2 

Експлуатація 

електричних установок

2273 73 440,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010549-a

Запланований –

Послуги з відведення стічних вод 

(Послуги з централізованого 

водовідведення орендованої 

будівлі за адресою: вул. 

Лабораторна, 1/62А)

CPV 90430000-0 

Послуги з відведення 

стічних вод

2272 288,86 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010499-a

Запланований –

Розподіл води (Послуги з 

централізованого водопостачання 

орендованої будівлі за адресою: 

вул. Лабораторна, 1/62А)

CPV 65110000-7 

Розподіл води

2272 320,26 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010450-a

Запланований –

Послуги з відведення стічних вод 

(Послуги з централізованого 

водовідведення орендованої 

будівлі за адресою: вул. 

Хрещатик 12 А)

CPV 90430000-0 

Послуги з відведення 

стічних вод

2272 6 355,01 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010387-a

Запланований –

Розподіл води (Водопостачання 

орендованої будівлі за адресою: 

вул. Хрещатик 12 А)

CPV 65110000-7 

Розподіл води

2272 7 045,63 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010348-a

Запланований –

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям 

(Утилізація комп'ютерної техніки 

та оргтехніки)

CPV 90510000-5 

Утилізація/видалення 

сміття та поводження зі 

сміттям

2240 5 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

010283-a

Запланований –

Охоронні послуги (Послуги з 

охорони майна шляхом 

спостереження за засобами 

сигналізації та її обслуговування)

CPV 79710000-4 

Охоронні послуги

2240 4 800,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

010241-a

Запланований –

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565465
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565465
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565172
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19565172
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564660
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564660
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564611
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564611
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564492
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564492
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564424
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564424
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564375
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564375
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564269
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564269
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564191
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564191
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564070
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19564070
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Послуги з професійної підготовки 

спеціалістів (Навчання 

міжнародної технічної допомоги 

та управління проєктами )

CPV 80510000-2 

Послуги з професійної 

підготовки спеціалістів

2240 145 500,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

010192-a

Запланований –

Послуги з професійної підготовки 

у сфері підвищення кваліфікації 

(Підвищення кваліфікації 

працівників у сфері управління 

проєктами, правового 

забезпечення та ціноутворення)

CPV 80570000-0 

Послуги з професійної 

підготовки у сфері 

підвищення 

кваліфікації

2240 49 412,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

010126-a

Запланований –

Навчальні засоби (Участь у 

короткострокових  семінарах з 

питань бухгалтерського обліку та 

з питань запобігання і виявлення 

корупції)

CPV 80520000-5 

Навчальні засоби

2240 45 088,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

010078-a

Запланований –

Екологічний менеджмент 

(Проведення  стратегічної 

екологічної оцінки проєкту 

Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року, складання звіту про 

стратегічну екологічну оцінку)

CPV 90710000-7 

Екологічний 

менеджмент

2240 1 000 000,00 Відкриті торги Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

010008-a

Запланований –

Рекламні та маркетингові послуги 

(Організація та проведення 

громадських обговорень проєкту 

Стратегії розвитку міста Києва до 

2035 року) 

CPV 79340000-9 

Рекламні та 

маркетингові послуги

2240 1 000 000,00 Відкриті торги Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

009931-a

Запланований –

Консультаційні послуги у сфері 

наукових досліджень (Інтеграція 

Цілей сталого розвитку України 

на період до 2030 року у міські 

політики та програмні документи 

розвитку міста Києва)

CPV 73210000-7 

Консультаційні послуги 

у сфері наукових 

досліджень

2240 1 500 000,00 Відкриті торги Травень 2022 UA-P-2022-01-17-

009859-a

Запланований –

Послуги провайдерів (Послуги 

Інтернет)

CPV 72410000-7 

Послуги провайдерів

2240 32 400,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009778-a

Запланований –

Загальні державні послуги 

(Надання статистичної інформації 

(статистичних бюлетнів, 

збірників, економічних 

доповідей))

CPV 75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 8 694,40 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009724-a

Запланований –

Загальні державні послуги  

(Надання статистичної інформації 

та її тиражування)

CPV 75110000-0 

Загальні державні 

послуги

2240 8 544,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009664-a

Запланований –
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Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування охолоджувальних 

установок (Технічне 

обслуговування кондиціонерів)

CPV 50730000-1 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

2240 30 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

009630-a

Запланований –

Послуги з обробки даних  

(Технічна підтримка 

інвестиційного вебпорталу 

«InvestInKyiv»)

CPV 72310000-1 

Послуги з обробки 

даних

2240 198 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009566-a

Запланований –

Послуги бібліотек і архівів 

(Послуги з архівування 

документів, що стосується 

діяльності Департаменту)

CPV 92510000-9 

Послуги бібліотек і 

архівів

2240 49 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

009498-a

Запланований –

Страхові послуги (Страхування 

орендованого майна)

CPV 66510000-8 

Страхові послуги

2240 21 036,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009460-a

Оголошено тендер –

Банківські послуги (Комісія за 

розрахунково-касове 

обслуговування від 1% для 

можливості сплати судових 

зборів)

CPV 66110000-4 

Банківські послуги

2240 1 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

009438-a

Запланований –

Пакети програмного забезпечення 

для захисту від вірусів (Пакет 

антивірусного  програмного 

забезпечення)

CPV 48760000-3 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів

2240 120 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

009380-a

Запланований –

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування електричного і 

механічного устаткування 

будівель (Послуги столяра, 

слюсаря-сантехніка, 

електромонтера з обслуговування 

електроустановок)

CPV 50710000-5 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

електричного і 

механічного 

устаткування будівель

2240 6 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

009280-a

Запланований –

Послуги з обробки вантажів 

(Вантажно-розвантажувальні 

послуги) 

CPV 63110000-3 

Послуги з обробки 

вантажів

2240 7 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

009203-a

Запланований –

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки (Ремонт 

комп'ютерного обладнання та 

оргтехніки)

CPV 50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної техніки

2240 24 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

009140-a

Запланований –

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки (Заправка та 

відновлення картриджів)

CPV 50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної техніки

2240 85 380,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

009049-a

Запланований –
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Послуги з управління 

нерухомістю, надавані на платній 

основі чи на договірних засадах 

(Обслуговування та утримання 

внутрішньобудинкової 

інженерної системи)

CPV 70330000-3 

Послуги з управління 

нерухомістю, надавані 

на платній основі чи на 

договірних засадах

2240 3 118,20 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008996-a

Запланований –

Послуги з надання в оренду чи 

лізингу нежитлової нерухомості 

(Утримання об’єкта оренди та 

компенсація витрат за 

користування земельною 

ділянкою)

CPV 70220000-9 

Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості

2240 43 200,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008947-a

Запланований –

Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням (Консультаційні 

послуги з функціонування та 

налаштування програмного 

забезпечення  «Master: 

Комплексний облік для 

бюджетних установ»)

CPV 72260000-5 

Послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням

2240 135 204,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

008864-a

Запланований –

Пакети програмного забезпечення 

для фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку (Модуль 

"Електронний документообіг")

CPV 48440000-4 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку

2240 1 200,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

008815-a

Запланований –

Пакети програмного забезпечення 

для фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку 

(Постачання примірника та 

пакетів оновлень комп’ютерної 

«M.E.DocЗвітність» з правом 

використання)

CPV 48440000-4 Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку

2240 2 200,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

008772-a

Запланований –

Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних (Послуги зв'язку)

CPV 64210000-1 

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі 

даних

2240 81 212,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008653-a

Запланований –

Послуги, пов’язані з друком 

(Послуги публікації оголошень з 

питань діяльності Департаменту)

CPV 79820000-8 

Послуги, пов’язані з 

друком

2240 1 484 591,44 Відкриті торги Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008396-a

Оголошено тендер –

Послуги, пов'язані з системами та 

підтримкою (Супровід та 

обслуговування Електронного 

сервісу «Пайова участь», 

програмних модулів «Пайова 

участь» та «Інвестиційні об'єкти»)

CPV 72250000-2 

Послуги, пов’язані із 

системами та 

підтримкою

2240 603 400,00 Відкриті торги Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008190-a

Запланований –
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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») 

CPV 72510000-3 

Управлінські послуги, 

пов’язані з 

комп’ютерними 

технологіями

2240 644 000,00 Відкриті торги Січень 2022 UA-P-2022-01-17-

008146-a

Запланований –

Сидіння, стільці та супутні 

вироби і частини до них (Крісло 

керівника)

CPV 39110000-6 

Сидіння, стільці та 

супутні вироби і 

частини до них

2210 4 800,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

008032-a

Запланований –

Лікарські засоби для лікування 

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового 

апарату (Засіб дезінфікуючий для 

шкіри і поверхні) 

CPV 33630000-5 

Лікарські засоби для 

лікування 

дерматологічних 

захворювань та 

захворювань опорно-

рухового апарату

2210 26 400,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

007973-a

Запланований –

Медичні матеріали (Маска 

медична)

CPV 33140000-3 

Медичні матеріали

2210 38 500,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

006013-a

Запланований –

Газети (Передплата періодичних 

видань)

CPV 22210000-5 Газети 2210 49 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Листопад 2022 UA-P-2022-01-17-

005975-a

Запланований –

Телефонне обладнання  (ІР-

телефони та телефоні апарати)

CPV 32550000-3 

Телефонне обладнання

2210 8 500,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

005890-a

Запланований –

Електричні побутові прилади 

(Мікрохвильова піч)

CPV 39710000-2 

Електричні побутові 

прилади

2210 3 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

005839-a

Запланований –

Електричні побутові прилади 

(Холодильник)

CPV 39710000-2 

Електричні побутові 

прилади

2210 3 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

005801-a

Запланований –

Електричні побутові прилади 

(Кондиціонери)

CPV 39710000-2 

Електричні побутові 

прилади

2210 67 900,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

005754-a

Запланований –

Машини для обробки даних 

(апаратна частина): магнітні та 

оптичні зчитувальні пристрої  

(Сканер планшетний) 

CPV 30210000-4 

Машини для обробки 

даних (апаратна 

частина)

2210 14 500,00 Відкриті торги Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

005709-a

Запланований –

Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 

(Картриджі, в т.ч. кольорові)

CPV 30120000-6 

Фотокопіювальне та 

поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку

2210 406 700,00 Відкриті торги Березень 2022 UA-P-2022-01-17-

005096-a

Запланований –

Комп'ютерне обладнання 

(Багатофункціональний 

пристрий)

CPV 30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

2210 13 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

004815-a

Запланований –

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561547
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561547
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561435
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561435
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561371
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19561371
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558760
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558760
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558734
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558734
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558581
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558581
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558491
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558491
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558463
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558463
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558421
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558421
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558270
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19558270
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19557534
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19557534
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19557164
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19557164


Комп’ютерне обладнання: 

периферійне обладнання 

(Принтери)

CPV 30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання

2210 90 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

004634-a

Запланований –

Марки (Поштові марки) CPV 22410000-7 Марки 2210 15 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Вересень 2022 UA-P-2022-01-17-

004578-a

Запланований –

Марки (Поштові марки) CPV 22410000-7 Марки 2210 15 000,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

004542-a

Запланований –

Офісні меблі (столи, тумби тощо) CPV 39130000-2 Офісні 

меблі

2210 195 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Квітень 2022 UA-P-2022-01-17-

004466-a

Запланований –

Офісне устаткування та приладдя 

різне (Канцелярське приладдя)

CPV 30190000-7 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

2210 68 237,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Червень 2022 UA-P-2022-01-17-

004395-a

Запланований –

Офісне устаткування та приладдя 

різне (Папір А4)

CPV 30190000-7 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне

2210 120 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Лютий 2022 UA-P-2022-01-17-

004332-a

Запланований –

Охоронні послуги (Послуги з 

охорони майна шляхом 

спостереження за засобами 

сигналізації та її обслуговування)

CPV 79710000-4 

Охоронні послуги

2240 7 200,00 Закупівля без 

використання 

електронної системи

Січень 2022 UA-P-2022-01-11-

008977-a

Оголошено тендер –

Послуги з організації виставок, 

ярмарок і конгресів (Організація 

та проведення Конференції з 

презентації проєкту Стратегії 

розвитку міста Києва до 2035 

року) 

CPV 79950000-8 

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

2240 2 500 000,00 Відкриті торги з 

публікацією 

англійською мовою

Грудень 2021 UA-P-2021-12-16-

004995-b

Оголошено тендер –

Послуги з прибирання 

(Прибирання службових 

приміщень)

CPV 90910000-9 

Послуги з прибирання

2240 199 980,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Грудень 2021 UA-P-2021-12-15-

000633-b

Оголошено тендер –

Поштові послуги (Послуги з 

пересилання відправлень 

Стандарт)

CPV 64110000-0 

Поштові послуги

2240 56 000,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Грудень 2021 UA-P-2021-12-15-

000575-b

Оголошено тендер –

Електрична енергія CPV 09310000-5 – 

Електрична енергія

2273 108 120,00 Спрощена/Допорогова 

закупівля

Грудень, 2021 UA-P-2021-12-09-

002787-a

Оголошено тендер –

https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556846
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556846
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556740
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556740
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556702
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556702
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556654
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556654
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556605
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556605
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556513
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19556513
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19499504
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19499504
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19106858
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19106858
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19054907
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19054907
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19054455
https://playtender.com.ua/prozorro/plan/19054455
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-09-002787-a
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-12-09-002787-a

