
Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
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Примітки

2 3 4 5 6

4126,32
чотири тисячi сто двадцять шість 

гривень 30 копійок

в тому числі ПДВ:

687,72

шістсот вісімдесят сім гривень 

72 копійки

крім того, кредиторська заборгованість 5208,40

в тому числі:

Щоденники, книги обліку, зошити, блокноти, 

обкладинки, візитниці, папки (з картону)

крім того, кредиторська заборгованість 1919,20

Закладки клейкі, стікери

крім того, кредиторська заборгованість 3000,00

Конверти 4126,32

Клей

крім того, кредиторська заборгованість 289,20

35696,38
тридцять п'ять тисяч шістсот 

дев'яносто шість гривень 38 

копійок

в тому числі ПДВ:

5949,40

п'ять тисяч дев'ятсот сорок 

дев'ять гривень 40 копійок

в тому числі:

Папір канцелярський 35696,38

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 63777,20

в тому числі:

Папки, реєстратори, кутки, стійки та піддони для 

документів, клейка стрічка, лінійки, файли
0,00

крім того, кредиторська заборгованість 63777,20

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 2420,40

в тому числі:

Скріпки, зажими для паперу, скоби для стиплера, 

біндери, ножиці, ніж канцелярський
0,00

крім того, кредиторська заборгованість 2420,40

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 3068,50

в тому числі:

Стиплери, антистиплери, дироколи, точилка механічна 0,00

крім того, кредиторська заборгованість 3068,50

46.66.1
Оптова торгівля іншими конторськими/офісними 

машинами й устаткованням
2210

Предмет закупівлі

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210

46.76.1 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 2210

22.29.2

1

  Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 2210

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші 2210

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК

Департамент економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

код за ЄДРПОУ 04633423
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1

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 2234,52

в тому числі:

Олівці, ручки, стержні

крім того, кредиторська заборгованість 1486,72

Корректори, маркери, набори канцелярські, губочниці, 

ластики

крім того, кредиторська заборгованість 747,80

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 1500,00

в тому числі:

Серветки чистячі вологі канцелярські 0,00
крім того, кредиторська заборгованість 1500,00

29522,74

двадцять дев'ять тисяч п'ятсот 

двадцять двi гривні 74 копійки

в тому числі ПДВ:

4920,46

чотири тисячi дев'ятсот 

двадцять гривень 46 копійок

крім того, кредиторська заборгованість 37555,54

в тому числі:

Придбання картриджів, тонерів 29522,74

крім того, кредиторська заборгованість 37555,54

24350,00
двадцять чотири тисячi триста 

п'ятдесят гривень

в тому числі ПДВ:

4058,33

чотири тисячi п'ятдесят вісім 

гривень 33 копійки

в тому числі:

Модулі оператовної пам'яті для ПК 24350,00

6940,00
шість тисяч дев'ятсот сорок грн 

00

в тому числі ПДВ:

1156,67

одна тисяча сто п'ятдесят 

шість грн 67 коп.

в тому числі:

Подовжувачі, кабелі 6940,00

15000,00

п'ятнадцять тисяч грн 00 коп.

без ПДВ

в тому числі:

Поштові марки, знаки поштової оплати 15000,00

29000,00
двадцять дев'ять тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

329,24

триста двадцять дев'ять грн 24 

коп.

в тому числі:

Передплата періодичних видань 29000,00

26.20.2 Пристрої запам'ятовувальні 2210

58.19.1
Послуги щодо видавання друкованої продукції, 

інші
2210

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210

27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 2210

32.99.1

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі для датування, 

опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, штемпельні подушечки

2210

17.12.2

Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, 

рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й 

полотна з целюлозних волокон

2210

20.30.2

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 

продукція; барвники художні та друкарські 

чорнила

2210



Код КЕКВ 
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Предмет закупівлі

1

без коду
Фактично сплачено по кошторису Управління 

туризму
2210 10000,00

Видатки на 2015 рік 154635,44

Кредиторська заборгованість 115764,56

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 270400,00

51928,22
п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот 

двадцять вісім гривень 22 

копійки

в тому числі ПДВ:

8654,70

вісім тисяч шістсот п'ятдесят 

чотири гривні 70 копійок

крім того, кредиторська заборгованість 1774,36

в тому числі:

Послуги міського та міжміського зв’язку  загального 

користування
51928,22

крім того, кредиторська заборгованість 1774,36

14490,00

чотирнадцять тисяч чотириста 

дев'яносто гривень

в тому числі ПДВ:

2415,00

двi тисячi чотириста 

п'ятнадцять гривень

крім того, кредиторська заборгованість 1675,42

в тому числі:

Послуги мобільного зв’язку 14490,00
крім того, кредиторська заборгованість 1675,42

34400,00
тридцять чотири тисячi 

чотириста гривень

в тому числі ПДВ:

5733,33

п'ять тисяч сімсот тридцять 

три гривні 33 копійки

крім того, кредиторська заборгованість 26400,00

в тому числі:

Послуги мережі Інтернет 34400,00
крім того, кредиторська заборгованість 26400,00

99804,00
дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот 

чотири гривні

в тому числі ПДВ:

16634,00

шістнадцять тисяч шістсот 

тридцять чотири гривні

в тому числі:

Техобслуговування комп’ютерної техніки 99804,00

25099,38
двадцять п'ять тисяч дев'яносто 

дев'ять гри 38 коп.

в тому числі ПДВ:

4183,23

чотири тисячi сто вісімдесят 

три гривні 23 копійки

крім того, кредиторська заборгованість 942,96

в тому числі:

Ремонт комп’ютерної техніки, копіювальної техніки та 

принтерів

крім того, кредиторська заборгованість 942,96

Відновлення та заправка картриджів, тонерів 25099,38

62.02.1
Послуги щодо консультування стосовно апаратного 

забезпечення
2240

95.11.1
Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання
2240

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240

61.20.1
Послуги мобільного зв'язку й послуги приватних 

мереж для систем безпроводового зв'язку
2240

61.10.4
Послуги зв'язку Інтернетом проводовими 

мережами
2240
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Предмет закупівлі

1

68244,46

шістдесят вісім тисяч двісті сорок 

чотири гривні 46 копійок

без ПДВ

в тому числі:

Послуги з системно-технологічного супроводж. 

програми 1С-Бухгалтерія, ІС "Тендери"
54000,00

Послуги з технологічної підтримки використання та 

оновлення баз антивірусного ПЗ "Антивірус 

Касперського"
14244,46

94416,00

дев'яносто чотири тисячi 

чотириста шістнадцять гривень

без ПДВ

в тому числі:

Послуги з управління обчислювальними засобами 94416,00

85399,92
вісімдесят п'ять тисяч триста 

дев'яносто дев'ять гривень 92 

копійки

без ПДВ

крім того, кредиторська заборгованість 1600,00

в тому числі:

Абонентське обслуговування системи "Бюджет міста" 5400,00

крім того, кредиторська заборгованість 1600,00

Абонентське обслуговування системи "Ліга-Закон" 79999,92

12000,00
дванадцять тисяч гривень

без ПДВ

крім того, кредиторська заборгованість 2030,52

в тому числі:

Послуги з розрахунково-касового обслуговування КРФ 

КБ "Хрещатик" 
12000,00

крім того, кредиторська заборгованість 2030,52

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 5396,10

в тому числі:

Ремонт та налагодження системи контролю доступу 

(ремонт електронного замка дверей)

крім того, кредиторська заборгованість 5396,10

7052,16
сім тисяч п'ятдесят двi гри 16 коп

в тому числі ПДВ:

1175,36

одна тисяча сто сімдесят п'ять 

гривень 36 копійок

крім того, кредиторська заборгованість 7182,72

в тому числі:
Послуги столяра та слюсара-сантехніка, перевезення 

меблів
7052,16

крім того, кредиторська заборгованість 7182,72

2000,00
двi тисячi гривень

в тому числі ПДВ:

333,33

триста тридцять три гривні 33 

копійки

в тому числі:

Оголошення щодо вакансій, державних закупівель 2000,00

62.03.1 Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 2240

63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою

2240

62.02.2
Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення
2240

43.32.1 Роботи монтажні столярні 2240

58.13.3 Продаж рекламного місця в газетах 2240

64.19.3
Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. 

і. у.
2240

95.22.1
Ремонтування господарсько-побутових приладів і 

устатковання домашнього та садового вжитку
2240
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Предмет закупівлі

1

989,04
дев'ятсот вісімдесят дев'ять 

гривень 04 копійки

в тому числі ПДВ:

164,84

сто шістдесят чотири гривні 84 

копійки

крім того, кредиторська заборгованість 2733,84

в тому числі:

Палітурні послуги та переплетення документів 989,04

крім того, кредиторська заборгованість 2733,84

84955,10
вісімдесят чотири тисячi 

дев'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 

10 копійок

в тому числі ПДВ:

14159,18

чотирнадцять тисяч сто 

п'ятдесят дев'ять гривень 18 

копійок

крім того, кредиторська заборгованість 3810,48

в тому числі:

Оренда приміщень та екплуатаційні витрати 48061,70
Послуги з технічного обслуговування і утримання 

внутрішньобудинкових інженерних мереж
36893,40

крім того, кредиторська заборгованість 3810,48

200,00
двісті гривень

в тому числі ПДВ:

33,33

тридцять три гривні 33 копійки

в тому числі:

Послуги з поштового пересилання і рознесення газет, 

журналів чи періодичних видань
200,00

0,00

в тому числі ПДВ:

0,00

крім того, кредиторська заборгованість 45158,70

в тому числі:

Відшкодування витрат за експлуатацію орендованих 

приміщень

крім того, кредиторська заборгованість 45158,70

104252,52

сто чотири тисячi двісті п'ятдесят 

двi гривні 52 копійки

в тому числі ПДВ:

17375,42

сімнадцять тисяч триста 

сімдесят п'ять гривень 42 

копійки

в тому числі:

Послуги прибирання 104252,52

5000,00
п'ять тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

833,33

вісімсот тридцять три гривні 33 

копійки

в тому числі:

Послуги з архівування 5000,00

81.21.1 Послуги щодо загального очищування будівель 2240

53.10.1
 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо 

надання універсальних послуг
2240

код 

відсутній
Оплата інших комунальних послуг 2240

18.14.1
Послуги палітурні та послуги, пов'язані з 

оправлянням
2240

68.20.1
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи 

взятої у лізинг нежитлової нерухомості
2240

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів 2240



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

7520,75
сім тисяч п'ятсот двадцять 

гривень 75 копійок

в тому числі ПДВ:

1253,46

одна тисяча двісті п'ятдесят 

три гривні 46 копійок

крім того, кредиторська заборгованість 882,90

в тому числі:

Вивезення відходів 7520,75
крім того, кредиторська заборгованість 882,90

31124,04
тридцять одна тисяча сто 

двадцять чотири гривні 04 

копійки

в тому числі ПДВ:

5187,34

п'ять тисяч сто вісімдесят сім 

грн 34 коп.

крім того, кредиторська заборгованість 6700,50

в тому числі:

Послуги щодо сторожування 31124,04
крім того, кредиторська заборгованість 6700,50

без коду
Фактично сплачено по кошторису Управління 

туризму
2240 161935,91

Видатки на 2015 рік 890811,50

Кредиторська заборгованість 106288,50

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240 997100,00

3100,00
три тисячi сто гривень

без ПДВ

в тому числі:

Видатки на відрядження 3100,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2250 3100,00

213218,50

двісті тринадцять тисяч двісті 

вісімнадцять гривень 50 копійок

в тому числі ПДВ:

35536,42

тридцять п'ять тисяч п'ятсот 

тридцять шість гривень 42 

копійки

в тому числі:

Відшкодування за теплопостачання 213218,50

без коду
Фактично сплачено по кошторису Управління 

туризму
2271 36881,50

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2271 250100,00

3200,00
три тисячi двісті гривень

в тому числі ПДВ:

533,33

п'ятсот тридцять три гривні 33 

копійки

в тому числі:

Послуги з водопостачання і водовідення 3200,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2272 3200,00

код 

відсутній
Інше 2250

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої 

води
2271

38.11.6
Послуги підприємств щодо перевезення безпечних 

відходів
2240

80.10.1 Послуги, пов'язані з особистою безпекою 2240

36.00.1 Вода природна 2272



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

63200,00
шістдесят три тисячi двісті 

гривень

в тому числі ПДВ:

10533,33

десять тисяч п'ятсот 

тридцять три гривні 33 копійки

в тому числі:

Оплата за електроенергію 63200,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2273 63200,00

10000,00
десять тисяч грн 00 коп.

в тому числі ПДВ:

1666,67

одна тисяча шістсот 

шістдесят шість грн 67 коп.

в тому числі:

Навчання членів комітету з конкурсних торгів 10000,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282 10000,00

1600,00
одна тисяча шістсот грн 00 коп.

без ПДВ

в тому числі:

Сплата пені, штрафи 1600,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800 1600,00

Видатки 2015 року 1376646,94

Кредиторська заборгованість 222053,06

ВСЬОГО ПО КФК 010117 1598700,00

4932,28
чотири тисячі дев'ятсот тридцять 

дві грн 28 коп.

в тому числі ПДВ:

822,05

вісімсот двадцять дві грн 05 коп.

в тому числі:

Дошка оборотно-мобільна для маркера 4932,28

59736,72

п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот 

тридцять шість грн 72 коп.

в тому числі ПДВ:

9956,12

дев'ять тисяч дев'ятсот 

п'ятдесят шість грн 12 коп.

в тому числі:

Модулі оператовної пам'яті та жорсткі накопичувачі 

для сервера
59736,72

4797,60

чотири тисячі сімсот дев'яносто 

сім грн 60 коп.

в тому числі ПДВ:

799,60

сімсот дев'яносто дев'ять  грн 60 

коп.

в тому числі:

Мережевий адаптер для сервера 4797,60

35.11.1 Енергія електрична 2273

26.20.2 Пристрої запам'ятовувальні 3110

85.59.1 Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 2282

код 

відсутній
Інше 2800

32.99.1
Дошки грифельні та інші дошки для писання чи 

рисування
3110

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин 3110



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

9677,16

дев'ять тисяч шістсот сімдесят 

сім грн 16 коп.

в тому числі ПДВ:

1612,86

одна тисяча шістсот 

дванадцять грн 86 коп.

в тому числі:

Пристрій безперебійного живлення для сервера 9677,16

65840,00

шістдесят п'ять тисяч вісімсот 

сорок гривень

в тому числі ПДВ:

10973,33

десять тисяч дев'ятсот 

сімдесят три гривні 33 копійки

в тому числі:

Комутатори 65840,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110 144983,76

ВСЬОГО ПО КФК 010117 (спецфонд) 144983,76

1400,00
одна тисяча чотириста грн         

00 коп.

без ПДВ

в тому числі:

Передплата періодичних видань 1400,00

100700,00
сто тисяч сімсот грн 00 коп.

в тому числі ПДВ:

16783,33

шістнадцять тисяч сімсот 

вісімдесят три грн 33 коп.

в тому числі:
Придбання сувенірної продукції (блокноти, календарі, 

папки, бейджі тощо)
100700,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2210 102100,00

77027,34
сімдесят сім тисяч двадцять сім 

грн 34 коп.

в тому числі ПДВ:

12837,89

дванадцять тисяч вісімсот 

тридцять сім грн 89 коп.

в тому числі:

Послуги щодо зв'язків з громадськістю та обміну 

інформацією (Покращення міжнародного іміджу 

м.Києва)
77027,34

944284,29
дев'ятсот сорок чотири тисячі 

двісті вісімдесят чотири грн 29 

коп.

в тому числі ПДВ:

157380,72

сто п'ятдесят сім тисяч 

триста вісімдесят грн 72 коп.

в тому числі:

Послуги юридичні 944284,29

Джерела живлення до апаратури зв'язку, 

автоматичних машин для обробляння даних і 

пристроїв до них

3110

26.30.2
Апаратура електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони
3110

70.21.1
Послуги щодо зв'язків з громадськістю та обміну 

інформацією
2240

69.10.1 Послуги юридичні 2240

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210

Незареєстр. 

фінансові 

зобов'язання за 

надані послуги в 

2013 році

Незареєстрована 

кредит. 

заборгованість 

перед ТОВ 

"ПІАРПІ" за 

2013 рік. У 2014 

не вистачало 

бюдж. 

призначень.

58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані 2210

27.11.5



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

117956,20

сто дев'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот вісімдесят грн 00 коп.

в тому числі ПДВ:

19659,37

дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто шість грн 67 коп.

крім того, кредиторська заборгованість 229,90

в тому числі:

Розміщення оголошень в ЗМІ 117956,20
крім того, кредиторська заборгованість 229,90

40000,00
сорок тисяч гривень

без ПДВ

в тому числі:

Послуги з виготовлення рекламних та пропагувальних 

відеороликів
40000,00

119941,81

сто дев'ятнадцять тисяч 

дев'ятсот сорок одна грн 81 коп.

в тому числі ПДВ:

19990,30

дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто грн 30 коп.

в тому числі:

Дизайнерські та поліграфічні послуги зі створення та 

друку інформаційно-презентаційної продукції
119941,81

42648,00

сорок дві тисячі шістсот сорок 

вісім грн 00 коп.

в тому числі ПДВ:

7108,00

сім тисяч сто вісім грн 00 коп.

в тому числі:

Послуги з брошурування рекламно-інформаційних 

буклетів
42648,00

24000,00

двадцять чотири тисячi гривень

в тому числі ПДВ:

4000,00

чотири тисячi гривень

в тому числі:

Обслуговування та відновлення ІДС "Іноземні 

інвестиції"
24000,00

88600,00

вісімдесят вісім тисяч шістсот 

гривень

в тому числі ПДВ:

14766,67

чотирнадцять тисяч сімсот 

шістдесят шість гривень 67 

копійок

в тому числі:

Створення веб-сайту InvestInKiev 79000,00

Створення, супровід та оновлення бази даних Реєстру 

інвестиційних проетків та пропозицій
9600,00

2240

62.02.3
Послуги щодо технічної допомоги у сфері 

інформаційних технологій 
2240

62.01.1
Послуги щодо проектування та розробляння у 

сфері інформаційних технологій
2240

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші 2240

18.13.1 Послуги щодо підготовляння до друку 2240

58.13.3 Продаж рекламного місця в газетах 2240

59.11.1
Послуги щодо виробництва кінофільмів, 

відеофільмів і телевізійних програм



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

33212,46

тридцять три тисячi двісті 

дванадцять гривень 46 копійок

в тому числі ПДВ:

5535,41

п'ять тисяч п'ятсот тридцять 

п'ять гривень 41 копiйка

в тому числі:

Інформаційні бюлетені (ГУ статистики) 33212,46

Видатки на 2015 рік 1487670,10

Кредиторська заборгованість 229,90

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2240 1487900,00

250000,00

двісті п'ятдесят тисяч грн 00 коп.

без ПДВ

в тому числі:

Оплата державного мита 250000,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2800 250000,00

Видатки на 2015 рік 1839770,10

Кредиторська заборгованість 229,90

ВСЬОГО ПО КФК 180410 1840000,00

40000,00
сорок тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

6666,67
шість тисяч шістсот 

шістдесят шість гривень 67 

копійок
в тому числі:

Створення сервісу "Мобільний гід" по туристичним 

маршрутам
40000,00

99900,00
дев'яносто дев'ять тисяч 

дев'ятсот гривень

в тому числі ПДВ:

16650,00

шістнадцять тисяч шістсот 

п'ятдесят гривень

в тому числі:

Облаштування фотозони з ЗД-логотипом "Київ, де все 

починається" (для участі в UITM 2015)
99900,00

98978,00

дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот 

сімдесят вісім гривень

в тому числі ПДВ:

16496,33

шістнадцять тисяч чотириста 

дев'яносто шість гривень 33 

копійки

в тому числі:

Просування в Інтернеті, утримання, оновлення та 

виведення Київськокого туристичного порталу на 

першу сторінку найбільших пошукових систем
98978,00

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру 2240

код 

відсутній
Інше 2800

58.29.3
Програмне забезпечення системне як завантажні 

файли
2282

32.99.5 Вироби, інші, н. в. і. у. 2282

62.09.2

Послуги у сфері інформаційних технологій і 

стосовно комп'ютерної техніки, інші,                            

н. в. і. у.

2282



Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

2 3 4 5 6

Предмет закупівлі

1

10000,00
десять тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

1666,67

одна тисяча шістсот 

шістдесят шість гривень 67 

копійок

в тому числі:

Створення та видання календаря подій м.Києва для 

розміщення його на туристичному порталі
10000,00

99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

16500,00

шістнадцять тисяч п'ятсот 

гривень

в тому числі:

Організація тематичних вечорів спільно з меріями міст-

побратимів, посольствами, культурними центрами в 

Європі
99000,00

90000,00
дев'яносто тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

15000,00

п'ятнадцять тисяч гривень

в тому числі:

Організація квесту з відвіданням туристично 

привабливих об'єктів в рамках організації заходу з 

відзначення Дня туризму
90000,00

90000,00
дев'яносто тисяч гривень

в тому числі ПДВ:

15000,00

п'ятнадцять тисяч гривень

в тому числі:

Організація рекламно-інформаційних турів для 

представників туристичної галузі та ЗМІ
90000,00

без коду
Фактично сплачено по кошторису Управління 

туризму
2282 302122,00

ВСЬОГО ПО КЕКВ 2282 830000,00

ВСЬОГО ПО КФК 250404 830000,00

ВСЬОГО ВИДАТКИ 2015 РОКУ 4191400,80

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 222282,96

РАЗОМ ПО КОШТОРИСУ 3438700,00

мп

Голова комітету з конкурсних торгів                     ___________________________             О. Маміна

Секретар комітету з конкурсних торгів                 ___________________________               Н. Моргун

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   «____» ________________ 2015 р. №            /2015-пл )

63.11.1

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою

2282

79.90.1
Послуги щодо просування туризму на ринку та 

інформування відвідувачів
2282

79.12.1 Послуги туристичних операторів 2282

93.29.2 Послуги розважальні, інші, н. в. і. у. 2282


