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У  Департаменті 
Київської  міської  ради 
Департамент)  опрацьов; 
до  виконавчого  органу 
адміністрації)  від  22.05 
здійснені  Департаменте 
проведені  відповідно  де 
компетенції  інформуємо 

При  здійсненні  зак 
публічні  закупівлі».  Цеі 
центральних  органів вик 
окремих  сферах  господ 
(див. пункт  1 розділу  IX 

Тому, з цього часу З 
і більше  не  застосовуєть 

Відповідно  до  Зак 
Департаментом  не  здій 

Шановна  пані  Діано! 

охорони  культурної  спадщини  виконавчого  органу 
(Київської  міської  державної  адміністрації)  (надалі  

но  Ваш  запит  на  публічну  інформацію,  який  надійшов 
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної 

2019  №  2190  (з)  стосовно  надання  інформації  про  усі 
>м  впродовж  2018  року  публічні  закупівлі,  які  були 

Закону  України  «Про  державні  закупівлі»',  та  в  межах 

упівель  Департамент  керується  Законом  України  «Про 
і  Закон  було  введено  в  дію:  з  1  квітня  201І6  року    для 
онавчої  влади та замовників,  що здійснюють  діяльність  в 
арювання;  з  1  серпня  2016  року    для  всіх  замовників 
цього  Закону). 
акон  України  «Про державні  закупівлі»  втратив  чинність 
зя. 
ону  України  «Про  публічні  закупівлі»,  у  2018  році 
нювались  публічні  закупівлі,  що  визначені  в  абзацах 

другому  і третьому частиною  першою  статті  2 цього  Закону. 
Підпорядкована  ко уіунальна  бюджетна  організація    Київський  науково

методичнии  центр  по  охороні,  реставрації  та  використанню  пам  яток  історії, 
риторій у 2018 році  здійснив такі  закупівлі: культури  і заповідних  те 

за процедурою  відкриті  торги 
Капітальний  ремонт 
Іменні таблички  (ме 
Переговорна  процедура  (2): 
Капітальний  ремонт 

і реставрація  код за ДІ<  021:2015454530007; 
моріальні  дошки)  код за ДК  021:2015444200000. 

і реставрація  за ДК  021:2015454530007; 

mailto:xxxx.xxxx@xxx.xxx


Переговорна  процедура  ((скорочена)  2): 
Постачання  теплової  енергії код за ДК  021:2015093200008. 
Дана  інформація  знаходиться  у  вільному  доступі,  а  тому  є  прозррою  та 

відкритою для  всіх. 
Відповідно  до  частини  п'ятої  статті  19  Закону  України  «Про  до 

публічної  інформації}»,  запит  на  інформацію  має  містити  загальна 
інформації  або  вид,  назву,  реквізит  чи  зміст  документа,  щодо  якого  з 
запит, якщо запитувачу  це  відомо. 

У  разі  надходження  запиту  на  інформацію  з  вимогою  надати  інформацію 
щодо  визначеного  предмета  закупівлі  (товару,  роботи  чи  послуги)  Депа 
надасть відповідну  інформацію у встановленому  порядку. 

ступ  до 
й  опис 
роблено 

зтамент 

з  повагою 

Директор  Олександр  НИКОРЯК 

Людмила Лагітєва 425 21 96 


