
 

Інформація щодо закупівлі послуг з охорони на 2023 рік 

КУ «Одеський літературний музей» 

Інформація про замовника 

1. Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ: 05534261 

3. Місцезнаходження: Україна, Одеська область, місто Одеса, 65026, вулиця Ланжеронівська будинок 2 

4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 

Інформація про предмет закупівлі 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з охорони КУ «Одеський літерантний музей» за 

наступними адресами: м. Одеса, вул. Ланжероніська, 2, вул. Пушкінська, 13, вул. Чорноморська, 8. 

 

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі: 

ДК021-2015: 79710000-4 — Охоронні послуги 

 

7. Код згідно з КЕКВ: 

КЕКВ: 2240 — Оплата послуг (крім комунальних) 

 

8. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:  

 1 992 806,00 грн 

 

9. Процедура закупівлі: без проведення процедури закупівля  

 

10. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: березень, 2023 

 

11. Обгрунтування: Відповідно до абзацу 3 частини 5 п. 13  постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей 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» Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного 

ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, 

вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або 

перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або 

електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких 

випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена 

замовником. 

Відповідно до Закону України «Про музеї і музейну справу» та до постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.02.2000 року № 209 (зі змінами) затверджено перелік музеїв, в 

яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і 

належать до державної частини Музейного фонду України. До даного переліку включено 

також і КУ «ОДЕСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ». 
Кабінетом Міністрів України було видано постанову від 13.10.2015р. № 834 «Питання 

функціонування органів поліції охорони як територіальних органів Національної поліції та 

ліквідації деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» (зі змінами). Пунктом 

3 вказаної постанови Кабінету Міністрів України установлено, що органи поліції охорони, 



утворені як територіальні органи Національної поліції, є правонаступниками Департаменту 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ та відповідних державних установ 

Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ. До органів поліції охорони 

перейшло виконання функцій з обов’язкової охорони об’єктів  культури,  де  зберігаються 

історичні та культурні цінності загальнодержавного значення.  

На території Одеської області здійснює свою діяльність Управління поліції охорони в 

Одеській області як територіальний орган поліції охорони (є правонаступником 

Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Одеській області). Таким 

чином, державою, в особі Кабінету Міністрів України, в імперативному порядку 

встановлена обов’язковість здійснення органами поліції охорони функцій з охорони 

об’єктів культури,  де  зберігаються історичні та культурні цінності загальнодержавного 

значення. 

 


