
 
 

Обґрунтування технічних і якісних характеристик 

предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета 

закупівлі 
 (Книги для поповнення бібліотечного фонду) 

 
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами, внесеними постановою КМУ 

№1266 від 16.12.2020) 
 

 
 

Найменування 

предмета закупівлі 

із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікатор 

процедури закупівлі 

Очікувана вартість 
предмета закупівлі, 

грн. 

Обґрунтвання 
 

 

 
 

Книги для 

поповнення 

бібліотечного фонду 
(за кодом ДК 21:2015: 
22110000-4 - 
Друковані книги), у 
т.ч. по лотам: 
 
 
Лот-1 Книги для 
поповнення 
бібліотечного фонду 
(Галузева література) 
 
 
Лот-2 Книги для 
поповнення 
бібліотечного фонду 
(Дитяча література) 
 
 
Лот-3 Лот №3 – 
Книги для 
поповнення 
бібліотечного фонду 
(Художня література) 
 

Відкриті торги 
Ідентифікатор плану:  
 
 
 
 
 
 
 

UA-2022-04-25-000423-b 
 
 
 
 

 
UA-2022-04-25-000480-c 
 
 
 
 

 
UA-2022-04-25-000485-c 

348555,00 (Триста 
сорок вісім тисячі 

п’ятсот п’ятдесят п’ять  
грн. 00 коп.) у т. ч. по 

лотам: 
 
 

 
 

 
Лот-1 -23555,00 грн. 

(Двадцять три тисячі 
п’ятсот п'ятдесят п’ять 

грн. 00 коп.) 
 
 
Лот-2 – 171000,00 грн. 

(Сто сімдесят одна 

тисяча грн. 00 коп.) 
 
 
 
Лот-3 - 154000,00 грн. 

(Сто п’ятдесят чотири 

тисячі грн. 00 коп.) 

Бібліотечні фонди Центральної міської 

публічної бібліотеки та бібліотек-філій 

формуються відповідно до значення, виду та 

складу користувачів конкретної бібліотеки. 

Публічні бібліотеки мають універсальний фонд 

документів з усіх галузей знань, гуманітарного 

змісту та художню літературу. 

Згідно Закону України «Про бібліотеки і 

бібліотечну справу» (від 27.01.1995 р. №32/95, в 

редакції Закону №1561-111 від 16.03.2000 р.), 

розділ V «Бібліотечні фонди», ст. 17 «Комплекту-
вання бібліотечного фонду» та « Державних 

соціальних нормативів забезпечення населення 

пу-блічними бібліотеками в Україні», 

затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України № 72 від 06.02.2019 р., 

- «Фонди публічних бібліотек повинні 

щороку оновлюватися не менше ніж на 5 

відсотків, у то¬му числі шляхом: 

закупівлі книжкових видань - не менше 250 

примірників на 1000 осіб зони обслуговування 

пуб-лічної бібліотеки; 

передплати періодичних видань - не менше 

15-20 найменувань газет та журналів; отримання 

документів з інших джерел, не заборонених 

законодавством». 

Технічні та якісні характеристики предмета 

закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог законодавства.  

 
 
Головний спеціаліст управління 
(уповноважена особа) 
 

 
_____________

________ 
      

 
Киричек В.М. 
  

 


