
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922  

(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку  

і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)  

 

Проект РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК 

Національна бібліотека України для дітей код ЄДРПОУ 02215058 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 

яких планується 

залучити до підготовки 

документації конкурсних 

торгів (запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

При-

мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

З5.30.1 Пара та гаряча вода; 

постачання пари та гарячої 

води (послуги з постача)ння 

теплової енергії) (згідно ДК 

016-2010) 

2271 Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

459000,00 грн. 

(чотириста п’ятдесят 

дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ 

переговорна 

процедура 

грудень 2014 р. Комітет з конкурсних 

торгів 

 

35.11.1. Енергія електрична 

(згідно ДК 016-2010) 
2273 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

170000,00 (сто 

сімдесят тисяч грн. 

00 коп.)  з ПДВ 

 

переговорна 

процедура 

грудень 2014 р. Комітет з конкурсних 

торгів 

 

84.24.1 Послуги у сфері 

громадського порядку та 

громадської безпеки (згідно 

ДК 016-2010)  

 

2240 

 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

460000,00 (чотириста 

шістдесят тисяч грн. 

00 коп.) відкриті торги 

січень-лютий 2015 р Комітет з конкурсних 

торгів 

 



Капітальний ремонт покрівлі  

3132 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

3100000,00(три млн. 

сто тисяч грн. 00 

коп.) 
відкриті торги 

квітень 2015 р. Комітет з конкурсних 

торгів 

 

Капітальний ремонт вікон 

(заміна) 
3132 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

1500000,00(один млн. 

п’ятсот тисяч грн. 00 

коп.) 
відкриті торги 

квітень 2015 р. Комітет з конкурсних 

торгів 

 

Поточний ремонт внутрішніх 

приміщень 
2240 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

2640000,00 (два млн.. 

шістсот сорок тисяч 

грн.. 00 коп.) 

відкриті торги березень 2015 р. Комітет з конкурсних 

торгів 
 

58.11.1 Книжки друковані 

(згідно ДК 016-2010)  

 

3110 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

153400,00 (сто 

п’ятдесят три тисячі 

чотириста грн.00 

коп.) 

запит цінових 

пропозицій 
квітень 2015 р. Комітет з конкурсних 

торгів 
 

25.11.2 Вироби 

конструкційні металеві та 

їхні частини (стелажі 

металеві) (згідно ДК 016-

2010)  

 

3110 

Кошти 

Державного 

бюджету 

України 

329300,00 (триста 

двадцять дев’ять 

тисяч триста грн. 00) 

відкриті торги червень 2015 р. Комітет з конкурсних 

торгів 
 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів   від   09 вересня 2014 р.. 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів           Долинський О.Ф..                     _____________________                                                                                                                                                                                

Секретар комітету з конкурсних торгів                            Загоруйко Н.М.                      ____________________  


