
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

в межах закупівлі: UA-2022-02-14-002013-c 

 

14.02.2022  

 

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів». 

 

Мета проведення закупівлі: забезпечення охорони деяких об’єктів ЛНГМ ім. Б.Г. 

Возницького для забезпечення функціонування з 01.03.2022 року до 31.12.2022 

року. 

 

Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького. 

 

ЄДРПОУ: 02223750. 

 

Вид процедури: переговорна процедура. 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-02-14-002013-c. 

 

Предмет закупівлі: ДК 021:2015:75240000-0: Послуги із забезпечення громадської 

безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку (послуги з охорони 

об’єкту). 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 17 022 363,84 грн. з ПДВ. 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: 

1. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга 

 

2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

- Відділ «Музей європейського мистецтва ХІХ-ХХІ ст.», м. Львів, вул. 

Стефаника, 3 (2 пости);  

- Відділ «Музей інтер’єрів XIV-XVIII ст.», Відділ «Музей Офіційних прийомів 

та урочистих подій», м. Львів, вул. Коперника, 15 (2 пости);  

- «Музей- заповідник «Русалка Дністрова», Відділу «Музей книги», м. Львів, 

вул. Коперника, 36 (1 пост);  

- «Музей староукраїнської книги», Відділу «Музей книги», м. Львів, вул. 

Коперника, 15 (1 пост);  

- Сектор «Музей Івана Георгія Пінзеля», м. Львів, вул. Личаківська, 2-а (1 

пост);  

- Відділ «Музей -заповідник «Золочівський замок», Львівська обл., 

Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Тернопільська, 5 (2 пости);  

- Сектор «Музей - заповідник «Підгорецький замок», Львівська обл., 

Золочівський р-н, с. Підгірці, вул. Замкова, 1 (2 пости);  



- Відділ «Музей - заповідник «Олеський замок», Львівська обл., Золочівський 

р-н, смт. Олесько, вул. Замкова, 30 (2 пости);  

- Відділ «Музей - заповідник «Олеський замок», Львівська обл., Золочівський 

р-н, смт. Олесько, вул. Замкова, 27 (2 пости);  

- Відділ «Музей - заповідник «Жовківський замок», Львівська обл., 

Львівський р-н м. Жовква, площа Вічева, 2 (2 пости);  

- Сектор «Музей - заповідник «П'ятничанська вежа», Львівська обл., 

Львівський р-н, с. П’ятничани, вул. Замкова, 40 (1 пост). 

 

3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01.03.2022 року 

по 31.12.2022 року. 
 

 


