
Річний план закупівель на 2021 рік 

Національна наукова медична бібліотека України,  

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 7 

Код в ЄДРПОУ 02011887 

 
Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності) 

 

Код згідно з 

КЕКВ 

 

Розмір бюджетного 

призначення  за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

Послуги у сфері 

інформаційних технологій: 

консультування, розробка 

програмного забезпечення, 

послуги мережі Інтернет, 

послуги з підтримки 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 72000000-5 

Послуги у сфері 

інформаційних 

технологій: 

консультування, 

розробка програмного 

забезпечення, послуги 

мережі Інтернет і 

послуги з підтримки 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

16152,00 

(шістнадцять тисяч 

сто п’ятдесят дві 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Січень 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів 

(приладів обліку теплової 

енергії) 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50410000-2  

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

10584,00  (десять 

тисяч п’ятсот 

вісімдесят чотири 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Січень 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги з технічного 

обслуговування системи 

автоматичної пожежної 

сигналізації та системи 

оповіщення про пожежу 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50413200-5 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

протипожежного 

обладнання 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

46`200.00 

(сорок шість тисяч 

двісті грн. 20 коп.) 

з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги веб-хостингу 
Код ДК 021:2015 

(CPV): 72410000-7 

2240  

оплата послуг 
4068,00  (чотири Закупівля без Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 



 Послуги провайдерів (крім 

комунальних) 
тисячі шістдесят 

вісім грн. 00 коп.) з 

ПДВ 

 

використання 

електронної 

системи 

 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Пара, гаряча вода та 

пов’язана 

продукція,теплова енергія 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 09320000-8 

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

2271 

оплата 

теплопостачання 

540 800,00 

(п‘ятсот сорок 

тисяч вісімсот грн. 

00 коп.) з ПДВ 

Переговорна 

процедура 

закупівлі 

(скорочена) 

Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Телекомунікаційні послуги 

(телефонний зв'язок) 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 64210000-1 

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі 

даних 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

30 000,00  

(тридцять тисяч 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Дератизація Код ДК 021:2015 

(CPV): 90923000-3 

Послуги з дератизації 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4315,20  (чотири 

тисячі триста 

п'ятнадцять грн. 20 

коп.) з ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги з технічного 

обслуговування і ремонту 

офісної техніки 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50310000-1 -

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

18000,00 

(вісімнадцять тисяч 

грн. 00 коп.) з ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Лютий 2021 р. Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 



Розподіл води (водопостачання та 

водовідведення) 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 65110000-7  

Розподіл води 

2272  

оплата 

водопостачання 

та 

водовідведення 

15400,00 

(п'ятнадцять тисяч 

чотириста грн. 00 

коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Профілактична дезінфекція 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 90920000-2  

Послуги із санітарно-

гігієнічної обробки 

приміщень 

2240  

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

4800,00  (чотири 

тисячі вісімсот грн. 

00 коп.) без ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 
Розробка та супровід програмного 

забезпечення для ведення 

бухгалтерського обліку 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV):72212443-6  

Послуги з розробки 

програмного 

забезпечення для 

бухгалтерського 

обліку 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

45000,00 грн 

(сорок п’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 
Електрична енергія Код ДК 021:2015 

(CPV): 09310000-5  

Електрична енергія 

2273  

оплата 

електроенергії 

100000,00 грн 

(сто тисяч грн. 00 

коп.) з ПДВ  

Спрощені / 

Допорогові 

закупівлі 

 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Знаки поштової оплати 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 22410000-7  

Марки 

 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

20000,00 грн 

(двадцять тисяч 

грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 



Комп’ютерне обладнання Код ДК 021:2015 

(CPV): 30230000-0  

Комп’ютерне 

обладнання 

 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

14868,00 грн 

(чотирнадцять 

тисяч вісімсот 

шістдесят вісім грн. 

00коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Офісне устаткування та приладдя 

різне (чорнила для принтерів) 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 30190000-7  

Офісне устаткування 

та приладдя різне 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

2004,00 грн 

(дві тисячі чотири 

грн. 00коп.) з ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги з поточного ремонту 

системи відеоспостереження 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50340000-0 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

аудіовізуального та 

оптичного обладнання 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2500,00 грн 

(дві тисячі п’ятсот 

грн. 00коп.) без 

ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Медична література 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 22110000-4 

Друковані книги 

 

3110  

придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

 

4010,00  (чотири 

тисячі десять грн. 

00 коп.) без ПДВ 

Спрощені / 

Допорогові 

закупівлі 

 

Березень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Жалюзі вертикальні 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 39515440-1 -

 Вертикальні жалюзі 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

39342,00 (тридцять 

дев’ять тисяч 

триста сорок дві 

грн. 00 коп.) без 

ПДВ 

 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Квітень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

 

 



Технічне обслуговування 

приладів обліку водопостачання 

та водовідведення 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV):  65500000-8  

Послуги з реєстрації 

показів лічильників 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

2593,76 (дві тисячі 

п’ятсот дев’яносто 

три грн. 76 коп.)  з 

ПДВ 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Знаряддя (ручні інструменти 

різні, деталі інструментів) 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 44510000-8 

Знаряддя 

   

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

9451,72 (дев’ять 

тисяч чотириста 

п’ятдесят одна грн. 

72 коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Мастики, шпаклівки, замазки та 

розчинники 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 44830000-7 

Мастики, шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

9978,79 (дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

сімдесят вісім грн. 

79 коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Конструкційні матеріали 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 44110000-4 

Конструкційні 

матеріали  

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

19139,34  

(дев’ятнадцять 

тисяч сто тридцять 

дев’ять грн. 34 

коп.)  з ПДВ 

  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Кухонне приладдя, товари для 

дому та господарства... 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 39220000-0 

Кухонне приладдя, 

товари для дому та 

господарства і 

приладдя для закладів 

громадського 

харчування 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

6770,10 (шість 

тисяч сімсот 

сімдесят грн. 10 

коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

https://www.dzo.com.ua/tenders/10807509
https://www.dzo.com.ua/tenders/10807509
https://www.dzo.com.ua/tenders/10811380
https://www.dzo.com.ua/tenders/10811380
https://www.dzo.com.ua/tenders/10821808
https://www.dzo.com.ua/tenders/10823407
https://www.dzo.com.ua/tenders/10823407


Електричні побутові прилади 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 39710000-2 

Електричні побутові 

прилади 

  

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

14389,74  

(чотирнадцять 

тисяч триста 

вісімдесят дев’ять 

грн. 74 коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Лікарські засоби для лікування 

дерматологічних захворювань та 

захворювань опорно-рухового 

апарату 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV):  33630000-5 

Лікарські засоби для 

лікування 

дерматологічних 

захворювань та 

захворювань опорно-

рухового апарату  

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2233,20 (дві тисячі 

двісті тридцять три 

грн. 20 коп.)  без 

ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

 

 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Комп’ютерне обладнання 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання  

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2811,00 (дві тисячі 

вісімсот 

одинадцять грн. 00 

коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Елементи електричних схем Код ДК 021:2015 

(CPV): 31220000-4 

Елементи 

електричних схем  

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

2439,42 (дві тисячі 

чотириста тридцять 

дев’ять грн. 42 

коп.)  з ПДВ  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Електричні лампи розжарення 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 31510000-4 

Електричні лампи 

розжарення 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

14466,00 (чотирнад

цять тисяч 

чотириста 

шістдесят шість 

грн. 00 коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

https://www.dzo.com.ua/tenders/10829000
https://www.dzo.com.ua/tenders/10830417
https://www.dzo.com.ua/tenders/10830417
https://www.dzo.com.ua/tenders/10830417
https://www.dzo.com.ua/tenders/10830417
https://www.dzo.com.ua/tenders/10831106
https://www.dzo.com.ua/tenders/10855160
https://www.dzo.com.ua/tenders/10855196


Вироби для ванної кімнати та 

кухні 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 44410000-7  

Вироби для ванної 

кімнати та кухні 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

3453.30 (три тисячі 

чотириста 

п’ятдесят три грн. 

30 коп.)  з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Травень 2021 

р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Послуги з поточного ремонту, 

чергової державної повірки, 

налагодженню та здачі в 

експлуатацію приладів обліку 

теплової енергії в тепловому 

пункті 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50700000-2  

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

будівельних 

конструкцій 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

 

9606.00 (дев’ять 

тисяч шістсот 

шість грн. 00 коп.)  

з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Медична література 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 22110000-4 

Друковані книги 

 

3110 

придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

 

6775.00  (шість 

тисяч сімсот 

сімдесят п’ять грн. 

00 коп.) без ПДВ 

Спрощені / 

Допорогові 

закупівлі 

 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Бібліотечна техніка Код ДК 021:2015 

(CPV): 22820000-4 

Бланки 

2210 

предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

25048.00 (двадцять 

п’ять тисяч сорок 

вісім грн. 00 коп.) 

без ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Послуги з підготовки теплового 

пункту до опалювального періоду 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50720000-8  

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

систем центрального 

опалення 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

 

13806.60 

(тринадцять тисяч 

вісімсот шість грн. 

60 коп.) з ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 



Послуги з поточного ремонту 

частини покрівлі будинку (літера 

А) 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 45260000-7  

Покрівельні роботи та 

інші спеціалізовані 

будівельні роботи 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

199700.00 (сто 

дев’яносто дев’ять 

тисяч сімсот грн.00 

коп.) з ПДВ 

Спрощені / 

Допорогові 

закупівлі 

 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Медична література 

 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 22110000-4 

Друковані книги 

 

3110 

придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

 

5717.00  (п’ять 

тисяч сімсот 

сімнадцять грн. 00 

коп.) без ПДВ 

Спрощені / 

Допорогові 

закупівлі 

 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

України 

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування вогнегасників 

Код ДК 021:2015 

(CPV): 50600000-1  

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

захисних і оборонних 

ресурсів 

2240 

оплата послуг 

(крім 

комунальних) 

7368.00 (сім тисяч 

триста шістдесят 

вісім грн.00 коп.) з 

ПДВ 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Червень 

2021р. 

Джерело 

фінансування 

закупівлі:   

кошти 

Державного 

бюджету 

Затверджено рішенням УО ННМБУ протокол від 18.06.2021    
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