
 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

на 2022 рік  

 

Найменування замовника: Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 
Місце знаходження замовника: 02096, м. Київ, вулиця Сімферопольська, будинок 5/1 

Поштова адреса: 02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 33/1. 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань: 39779531 

Категорія замовника: Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади (пункт перший частини четвертої 

статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі») 

Назва предмета 

закупівлі 

Код за Єдиним 

закупівельним 

словником 

Назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета 

закупівлі 

 (за наявності) 

Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом 

та/або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі (грн.) 

Код 

КЕКВ 

 

Вид 

закупівлі 

 

 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

 

Примітка 

Послуги з 

електропостачання за 

адресами: м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

м.Київ, вул. Ентузіастів, 

43/1 м.Київ, пр.-кт 

Маяковського 38/10, 

приміщення 163; м.Київ, 

вул. Дніпровська 

набережна, 23 

ДК 021:2015 -

09310000 -5 
Електрична енергія 

----------- 50 000,00 2273 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Січень 

2022 року 

 

 

 

 

Послуги з постачання 

пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція  за 

адресами: м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

м.Київ, вул. Ентузіастів, 

43/1 м.Київ, пр.-кт 

Маяковського 38/10, 

ДК 021-2015: 

09320000-8 - Пара, 

гаряча вода та 

пов’язана 

продукція 

 

----------- 49 000,00 

 

2271 

 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Січень 

2022 року 
 



приміщення 163; м.Київ, 

вул. Дніпровська 

набережна, 23 

Послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення за 

адресами: м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

м.Київ, вул. Ентузіастів, 

43/1 м.Київ, пр.-кт 

Маяковського 38/10, 

приміщення 163; м.Київ, 

вул. Дніпровська 

набережна, 23 

ДК021:2015:651100

00 -7: Розподіл 

води 
----------- 4500,00 2272  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 

Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 

нежитлової нерухомості 

за адресами: м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

м.Київ, вул. Ентузіастів, 

43/1 м.Київ, пр.-кт 

Маяковського 38/10, 

приміщення 163; м.Київ, 

вул. Дніпровська 

набережна, 23 

ДК021:2015:702200

00-9: Послуги з 

надання в оренду 

чилізингу 

нежитлової 

нерухомості 

----------- 131 000,00 2240  
Спрощена 

закупівля  

Лютий 

2022 року 
 

Послуги з 

централізованої 

пультової охорони 

адміністративних 

приміщень за допомогою 

технічних засобів з 

оперативним виїздом 

групи реагування та 

технічного 

обслуговування засобів 

охоронної сигналізації за 

адресою: м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

ДК021:2015: 

79710000-4 

Охоронні послуги 

----------- 12 000,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 



Технічне обслуговування 

системи пожежної 

сигналізації (код ДК 

021:2015 - 50413200-5 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

протипожежного 

обладнання) за адресою: 

м.Київ, вул. 

Сімферопольська, 5/1 

ДК021:2015: 

50410000-2 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних 

приладів 

----------- 10 000,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 

Послуги з надання 

програмного 

забезпечення. 

ДК021:2015: 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням 

----------- 20 000,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 

Послуги з моніторингу 

сигналів тривоги, що 

надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації. 

ДК021:2015: 

79710000-4 

Охоронні послуги 

----------- 7 000,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 

Послуги з технічного 

обслуговування і 

ремонту офісної техніки. 

ДК021:2015: 

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки 

----------- 49 600,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Січень 

2022 року 
 

Послуги провайдерів 

ДК021:2015: 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів 

----------- 49 500,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Січень 

2022 року 
 



Інформаційно - 

консультаційне 

обслуговування 

інформаційної системи 

ведення бухгалтерського 

і фінансового обліку. 

ДК021:2015: 

72260000-5 

Послуги, пов’язані 

з програмним 

забезпеченням 

----------- 27 000,00 2240  

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Лютий 

2022 року 
 

Канцелярськи товари та 

паперови вироби. 

ДК021:2015: 

30190000-7 Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

----------- 25 000,00 2210 

Закупівля без 

використання 

електронної 

системи 

Ліпень 

2022 року 
 

 

Затверджен Уповноваженої особою  від «___»  _______202___  

 

 

Директор лівобережного київського місцевого  

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: ___________________       ________________ 

     

                                    

Уповноважена особа:  ____________________   ______________________   


