
09130000-9 Нафта і дистиляти 660 000,00 110 000,00

ПММ 660 000,00 110 000,00 жовтень 2020
Господарсько-транспортний 

відділ
спрощена закупівля

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.2 

18220000-7 Штормовий одяг 3 600,00 600,00

одяг робочий 3 600,00 600,00 листопад 2020
Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 234 000,00 39 000,00

приладдя канцелярське 195 600,00 32 600,00 лютий 2020
Господарсько-транспортний 

відділ

без використання 

електронної системи
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.3

календарі, конверти, листівки 38 400,00 6 400,00 жовтень 2020
Відділ діловодства і 

комунікацій
спрощена закупівля

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.2 

32540000-0 Комутаційні щити 4 800,00 800,00

елементи телефонних ліній 4 800,00 800 травень 2020
Відділ інформаційних 

технологій та зв'язку

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

34350000-5
Шини для транспортних засобів великої та малої 

тоннажності
48 000,00 8 000,00

шини автомобільні 48 000,00 8 000,00 лтстопад 2020
Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

48610000-7 Системи баз даних 10 000,00

електронно-цифровий підпис для електронної платформи 10 000,00 травень 2020 Аналітичний відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

50850000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування меблів 2 400,00 400,00

Послуги з ремонтування та технічного обслуговування 

меблів
2 400,00 400,00 липень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

65110000-7 Розподіл води 960,00 160,00

водопостачання та водовідведення за адресою: м.Київ, вул. 

Хрещатик,34
960,00 160,00 травень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

66510000-8 Страхові послуги 112 735,00

страхові послуги з обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів

17 000,00 жовтень 2020
Господарсько-транспортний 

відділ
спрощена закупівля

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.2 

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 січень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 січень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 лютий 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 квітень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 квітень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

страхові послуги з добровільного страхування наземного 

транспорту
34 000,00 лютий 2020

Господарсько-транспортний 

відділ
звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

страхові послуги з добровільного страхування наземного 

транспорту
17 000,00 квітень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

страхові послуги з добровільного страхування наземного 

транспорту
37 000,00 квітень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги обов'язкового особистого страхування від 

нещасних випадків на транспорті
735,00 лютий 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги обов'язкового особистого страхування працівників 

відомчої та місцевої пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин (команд) 

5 500,00 січень 2020
Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір  - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

79130000-4
Юридичні послуги, пов'язані з оформленням і 

засвідченням документів
7 200,00 1 200,00

юридичні послуги, пов'язані з оформленням документів 7 200,00 1 200,00 травень 2020
Відділ діловодства і 

комунікацій

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

79220000-2 Податкові послуги 62 000,00 1 000,00

інформаційно-консультаційні послуги у сфері 

бухгалтерського обліку
6 000,00 1 000,00 квітень 2020 Відділ кадрів спрощена закупівля

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.2 

консультаційні послуги 56 000,00 січень 2020 Бухгалтерiя

звіт про укладений 

договір

 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

Вид закупівлі

ЗМІНИ № 1 ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік  від 22.04.2020 р.
Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

ЄДРПОУ 19480600

Орієнтовний 

початок прове 

дення закупівлі

вул. Кирилівська, 85, м. Київ

Категорія: відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України " Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020

Код за ДК 

021:2015
Назва предмета закупівлі за ДК 021:2015

Очікувана вартість 

предмета закупівлі,

грн. з ПДВ

ПДВ
Відповідальний за 

закупівлю

Підстава для здійснення 

закупівлі 



79530000-8 Послуги з письмового перекладу 24 000,00 4 000,00

послуги з перекладу 24 000,00 4 000,00 травень 2020
Відділ діловодства і 

комунікацій

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

79540000-1 Послуги з усного перекладу 4 800,00 800,00

послуги з перекладу 4 800,00 800,00 травень 2020
Відділ діловодства і 

комунікацій

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

79630000-9
Кадрові послуги, крім розміщення персоналу та 

забезпечення персоналом
13 200,00 2 200,00

послуги з навчання та підвищення кваліфікації 13 200,00 2 200,00 травень 2020 Відділ кадрів

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

79950000-8 Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів 6 000,00 1 000,00

послуги з навчання 6 000,00 1 000,00 травень 2020 Відділ кадрів

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

80510000-2 Послуги з професійної підготовки спеціалістів 16 350,00 2 725,00

послуги з навчання у сфері охорони праці 2 350,00 391,67 березень 2020
Провідний інженер з охорони 

праці

без використання 

електронної системи  - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.3

послуги з навчання у сфері охорони праці 2 000,00 333,33 квітень 2020
Провідний інженер з охорони 

праці

без використання 

електронної системи
 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.3

інформаційно-консультаційні послуги у сфері 

інформаційних технологій
12 000,00 2 000,00 травень 2020 Відділ кадрів

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

80570000-0
Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення 

кваліфікації
7 200,00 760,00

послуги з професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації
7 200,00 760,00 травень 2020 Відділ кадрів

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям 10 800,00 1 800,00

утилізація, послуги з перевезення сміття 10 800,00 1 800,00 липень 2020
Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про договір про 

закупівлю, укладений 

без використання 

електронної системи 

закупівель 

 - ЗУ 922 (в редакції від 

19.09.2019 № 114)  ст.3  

ч.3 

79110000-8

Послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва 930 050,00 155 008,33

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва
930 050,00 155 008,33 квітень 2020

Відділ правового забезпечення Допорогова закупівля  - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.3

66510000-8 Страхові послуги 600,00

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 жовтень 2020 Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір

 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

послуги добровільного страхування від нещасних випадків 

на транспорті
300,00 грудень 2020

Господарсько-транспортний 

відділ

звіт про укладений 

договір

 - ЗУ 922  Ст.2  ч.1 абз.4

Затверджений рішенням тендерного комітету ДПЗД «Укрінтеренерго» від  22.04.2020 р. протокол № 06/2020-ТК

Скасувати закупівлі:


