
Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            22 624,00 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Нестайка, м. Київ, вул. Солом’янська, 33  

1 послуга  

22 624,00 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            16 606,08 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. М. Реріха, м. Київ, вул. Єреванська, 12  

1 послуга  

16 606,08 UAH 

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            8 495,20 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека № 13, м. Київ, просп. Відрадний, 14/45  

1 послуга  

8 495,20 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            12 135,84 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека № 15, м. Київ, вул. Олекси Тихого, 34/36  

1 послуга  

12 135,84 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            40 457,92 UAH (з ПДВ) 



Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Лермонтова, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 22  

1 послуга  

40 457,92 UAH 

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            14 470,08 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Багряного, м. Київ, вул. Донецька, 57А  

1 послуга  

14 470,08 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            15 579,68 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Гуцала, м. Київ, бул. В.Гавела, 34  

1 послуга  

15 579,68 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            16 577,76 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека «Преображенська», м. Київ, вул. М. Кривоноса, 19  

1 послуга  

16 577,76 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            9 670,56 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 



Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Світличного, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 12  

1 послуга  

9 670,56 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            6 152,96 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека №11, м. Київ, вул. Генерала Тупікова, 21  

1 послуга  

6 152,96 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:           9 159,52 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Бажана, м. Київ, просп. Лобановського, 37  

1 послуга  

9 159,52 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            12 751,84 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Бібліотека ім. Гончара, м. Київ, вул. Шепелєва, 13  

1  послуга  

12 751,84 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            24 599,04 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Київська дитяча музична школа №33 ім. В.Пухальського, м. Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 25  



1 послуга  

24 599,04 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            20 711,76 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Київська дитяча музична школа №15 ім. В.Щигловського, м. Київ, вул. А. Головка, 25  

1 послуга  

20 711,76 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            25 445,52 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Київська дитяча музична школа №7 ім. І.Шамо, м. Київ, бул. Чоколівський, 25  

1 послуга  

25 445,52 UAH  

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            7 159,92 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Київська дитяча художня школа №1, м. Київ, вул. Братів Зерових, 25  

1 послуга  

7 159,92 UAH 

 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            27 799,20 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Управління культури Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, просп. 

Повітрофлотський, 41  

1 послуга  

27 799,20 UAH 



 

Закупівля без використання електронної системи 

(на підставі абзаца 4 підпункту 5 пункту 13 Особливостей) 

Бюджет:            27 588,00 UAH (з ПДВ) 

Замовник: Управління культури Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

ЄДРПОУ: 37485417 

Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах 

(Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) 

Централізована бухгалтерія бюджетних установ управління культури Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41  

1 послуга  

27 588,00 UAH 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі 

Закупівля здійснюється для забезпечення умов роботи закладів культури Солом’янського 

району м. Києва. 

Обґрунтування обсягів закупівлі 

Обсяги закупівлі визначені відповідно до потреб закладів культури. 

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі 

Якісні характеристики визначені відповідно до встановлених стандартів якості згідно 

законодавства України. 

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі 

Очікувана ціна закупівлі визначена згідно тарифів, які були використані для розрахунку 

бюджетного запиту на 2023 рік. 

Обгрунтування вибору процедури закупівлі 

Відповідно до частини 4 підпункту 5 пункту 13 Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 

«Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»: 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена 

замовником. 


