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Річний план закупівель на 2023 рік

Найменування замовника: Державна бібліотека України для юнацтва

Місцезнаходження замовника: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1

Назва предмета закупівлі

Коди за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

КЕКВ Вид закупівлі
Орієнтовний початок 

проведення закупівлі
Примітки

1 2 3 4 5 6 7

Електрична енергія
ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична 

енергія
113 300,00 2273

без використання електронної 

системи закупівель
Грудень 2022

загальний 

фонд

Телекомунікаційні послуги
ДК 021:2015: 64210000-1 - послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних
30 655,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Січень 2023

загальний 

фонд

Дератизація
ДК 021:2015: 90923000-3 - Послуги з 

дератизації
11 520,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Січень 2023

загальний 

фонд

Теплопостачання

ДК 021:2015 021:2015: 09320000-8 – 

Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція

363 200,00 2271
без використання електронної 

системи закупівель
Січень 2023

загальний 

фонд

Послуги з водопостачання та 

водовідведення

ДК 021:2015: 65110000-7 - Розподіл 

води
11 500,00 2272

без використання електронної 

системи закупівель
Січень 2023

загальний 

фонд

Телекомунікаційні послуги (ТБ та 

Інтернет)

ДК 021:2015: 64210000-1 - послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних
717,21 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Січень 2023

загальний 

фонд

Cупроводження програмного 

забезпечення

ДК 021:2015: 72260000-5 - Послуги, 

пов’язані з програмним забезпеченням
48 000,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Підключення до мережі Інтернет
ДК 021:2015: 72410000-7 - Послуги 

провайдерів
600,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань: 02224382                    

Категорія замовника: юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, зазначені у пункті 
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Телекомунікаційні послуги 

(Інтернет)

ДК 021:2015: 72410000-7 - Послуги 

провайдерів
8 250,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Вивіз твердих побутових відходів

ДК 021:2015: 90510000-5 – 

Утилізація/видалення сміття та 

поводження зі сміттям

1 919,07 2275
без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Технічне обслуговування систем 

охоронної сигналізації та 

відеоспостереження

ДК 021:2015: 50340000-0 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання

120 000,00 2240 відкриті торги Лютий 2023
загальний 

фонд

Охоронні послуги
ДК 021:2015: 79710000-4 - Охоронні 

послуги
559 100,00 2240 відкриті торги Лютий 2023

загальний 

фонд

Технічне обслуговування системи 

пожежної сигналізації та системи 

керування евакуюванням 

ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних і 

контрольних приладів

48 000,00 2240
без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Програмна продукція ESET NOD32 

Antivirus

ДК 021:2015: 48760000-3 - Пакети 

програмного забезпечення для захисту 

від вірусів

750,00 2240
без використання електронної 

системи закупівель
Лютий 2023

загальний 

фонд

Експертна оцінка вартості майна
ДК 021:2015: 71319000-7 - Експертні 

послуги
5 000,00 2240

без використання електронної 

системи закупівель
Березень 2023

загальний 

фонд

Затверджено рішенням Уповноваженої особи від 14.03.2023 р. № 8/23

Уповноважена особа       ___________________      Оксана ТРУБЕЦЬКА  


