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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
 

на 2013 рік 
Управління справами Верховної Ради України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064120 

 
 
 

Предмет закупівлі  Код КЕКВ 
(для 
бюджетних 
коштів)  

Джерело 
фінансування  

Очікувана вартість 
предмета закупівлі  

Процедура 
закупівлі  

Орієнтовний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі  

Підрозділ(и) 
(особа(и)), яких 
планується залучити 
до підготовки 
документації 
конкурсних торгів 
(запиту цінових 
пропозицій, 
кваліфікаційної 
документації)  

Примітка  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ремонтування та технічне 
обслуговування іншого електричного 
устаткування  
(Лот № 1- технічне обслуговування 
конференц-систем малих залів 
засідань Верховної Ради України, 
системи синхронного перекладу мов і 
обладнання індивідуального 
озвучення робочих місць сесійного 
залу, апаратури "Код";  
Лот № 2- технічне обслуговування 
обладнання управління та контролю 
звукотехнічним комплексом 
Верховної Ради України, апаратури, 
озвучення адмінбудинків Верховної 
Ради України.) Код ДКПП 33.14.1 
 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

травень 
2013р. 
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Лінії електропередавання та лінії 
зв'язку  
(Лот № 1- технічне обслуговування 
та поточний ремонт 
телекомунікаційних мереж та 
кінцевого обладнання адмінбудинків 
Верховної Ради України; 
Лот № 2- поточний ремонт 
телекомунікаційних мереж урядового 
зв'язку адмінбудинків Верховної 
Ради України.)  
Код ДКПП 42.22.1 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника  
 

березень 
2013р. 
 

  

Послуги щодо радіомовлення; 
оригінали радіомовних передач 
(експлуатаційно-технічне 
обслуговування апаратних 
звукопідсилення для прямих 
трансляцій засідань Верховної Ради 
України.) Код ДКПП 60.10.1 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника 
  

березень 
2013р. 
 

 ПАТ 
«Укр-
телеком» 

Послуги  щодо передавання даних і 
повідомлень 
(Лот № 1- послуги проводового 
електрозв’язку оператора ПАТ 
"Укртелеком"; 
 
 
Лот № 2- послуги проводового 
електрозв’язку оператора ПрАТ 
"МТС Україна"; 
 
 
Лот № 3- послуги проводового 
електрозв’язку оператора ПрАТ 
"Київстар".)  
Код ДКПП 61.10.1  

2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника 
 

лютий 2013р. 
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Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв'язку  
(послуги міжнародного зв‘язку за 
допомогою ІР протоколу оператора 
ТОВ «Нові комунікації»);  
Код ДКПП 61.10.3  

2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника  

лютий 2013р. 
 

  

Послуги щодо розповсюджування 
програм у домівки за допомогою 
проводової інфраструктури (технічне 
обслуговування систем 
розповсюджування ефірних 
супутникових та внутрішніх 
телевізійних програм в мережах 
кабельного телебачення Верховної 
Ради України).  
Код ДКПП 61.10.5 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

травень 
2013р. 

  

Послуги мобільного зв'язку й послуги 
приватних мереж для систем 
безпроводового зв'язку  
(Лот № 1- послуги мобільного зв’язку 
оператора ПрАТ "МТС Україна"; 
 
 
Лот № 2 послуги мобільного зв’язку 
оператора ПрАТ "Київстар".)  
Код ДКПП 61.20.1  

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника  
 

лютий 2013р. 
 

  

Послуги телекомунікаційні, інші 
(технічне обслуговування трьох 
відомчих АТС "Меридіан-1" 
Верховної Ради України.) 
Код ДКПП 61.90.1 
 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

травень 
2013р. 

  

Машини конторські/офісні, інші, та 
частини до них (частини та приладдя 
до фотокопіювальної техніки)  
Код ДКПП 28.23.2 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Відкриті 
торги 

березень 
2013р. 
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Послуги щодо керування 
комп'ютерними засобами  
(Лот №1 - послуги щодо 
забезпечення функціонування 
активного мережного обладнання; 
 
Лот № 2 - надання послуг щодо 
керування системою 
високопродуктивного цифрового 
комплексу монохромного друку, 
сканування та обробки документів  
Xerox DocuTech 6155) 
Код ДКПП 62.03.1 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Відкриті 
торги 
 

лютий 2013р.   

Послуги щодо тимчасового 
розміщування відвідувачів у кімнатах 
або житлових одиницях, зі щоденним 
обслуговуванням (крім за умов 
сумісного користування в режимі 
розподіляння часу (таймшеру))  
(Лот №1 - Послуги щодо 
забезпечення проживання членів 
офіційних парламентських делегацій, 
міжнародних організацій та інших 
офіційних осіб, що прибувають в 
Україну на запрошення Верховної 
Ради України у Готелі 
«Національний»;  
Лот №2 - Послуги щодо забезпечення 
проживання членів офіційних 
парламентських делегацій, 
міжнародних організацій та інших 
офіційних осіб, що прибувають в 
Україну на запрошення Верховної 
Ради України у Готелі «Київ»; 
Лот №3 - Послуги з проживання 
народних депутатів України у Готелі 
«Національний»; 
 

2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника 
 

лютий 2013р. 
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Лот №4 - Послуги з проживання 
народних депутатів України у Готелі 
«Київ»; 
 
 
 
 
 
Лот №5 - Послуги з проживання 
народних депутатів України у Готелі 
«Україна». 
Код ДКПП 55.10.1 
Послуги ресторанів і пунктів 
швидкого харчування  
(Лот №1 - Послуги з забезпечення 
проведення заходів і офіційних 
прийомів за участю керівництва 
Верховної Ради України та 
харчування членів офіційних 
парламентських делегацій, 
міжнародних організацій та інших 
офіційних осіб, що прибувають в 
Україну на запрошення Верховної 
Ради України у Готелі 
«Національний»; 
Лот №2 Послуги з забезпечення 
проведення заходів і офіційних 
прийомів за участю керівництва 
Верховної Ради України та 
харчування членів офіційних 
парламентських делегацій, 
міжнародних організацій та інших 
офіційних осіб, що прибувають в 
Україну на запрошення Верховної 
Ради України у Готелі «Київ».) 
Код ДКПП 56.10.1 

2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 Закупівля в 
одного 
учасника 
 

лютий 2013р. 
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Квіти зрізані та бутони квітів; 
насіння квітів (квіткова продукція) 
Код ДКПП 01.19.2 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Відкриті 
торги  

лютий 2013р.   

Послуги щодо експлуатування 
аеропортів (крім транспортного 
обробляння вантажів), послуги щодо 
керування повітряним рухом та інші 
послуги, суміжні з повітряним 
перевезенням (послуги з 
обслуговування народних депутатів 
України, та осіб, які супроводжують 
народного депутата-інваліда 1 групи, 
членів сім’ ї народного депутата 
(дружину, чоловіка, дітей, батьків), у 
разі якщо вони перебувають у залі 
офіційних делегацій разом із 
народним депутатом, а також 
послуги з обслуговування членів 
офіційних державних, 
парламентських делегацій України та 
іноземних держав, і осіб, які їх 
супроводжують) 
Код ДКПП 52.23.1 

2250 
2730 
2240 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий 2013р.   

Послуги їдалень (послуги з 
обслуговування представницьких 
заходів та офіційних прийомів за 
участю керівництва Верховної Ради 
України) Код ДКПП 56.29.2 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Закупівля в 
одного 
учасника 

лютий 2013р.  ДП 
"Їдальня" 
УСАВРУ 

Газети друковані 
(Послуги з передплати та доставки 
газет для Верховної Ради України) 
Код ДКПП 58.13.1 
 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

березень 
2013р. 
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Газети друковані 
(Послуги з передплати та доставки 
газет для Верховної Ради України) 
Код ДКПП 58.13.1 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

вересень 
2013р. 

  

Журнали та періодичні 
видання друковані 
(Послуги з передплати та доставки 
журналів для Верховної Ради 
України)  
Код ДКПП 58.14.1 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

березень  
2013р. 
 
 
 
 

  

Журнали та періодичні 
видання друковані 
(Послуги з передплати та доставки 
журналів для Верховної Ради 
України) 
Код ДКПП 58.14.1 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

вересень 
2013р. 

  

Послуги інформаційних агентств 
(Лот № 1 - новини в режимі 
реального часу та анонси подій в 
Україні й СНД; 
 
 
Лот № 2 - єдина подієва стрічка 
новин; 
 
 
 
Лот № 3 - щоденні політичні новини 
та щоденні економічні новини; 
 
Лот № 4 – бюлетень новини on-line та 
анонси; 

2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

лютий 2013р.   
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Лот № 5 - бюлетень «Бізнес-новини») 
Код ДКПП 63.91.1 
 

Частини та приладдя до 
обчислювальних машин (витратні 
матеріали)  
Код ДКПП 26.20.4 

2210 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Відкриті 
торги 

червень 
2013р. 

  

Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-
технологічною інфраструктурою  
(Лот 1 - послуги щодо супроводу 
англомовної версії WEB-сайтів 
Верховної Ради України; 
 
 
 
Лот 2 - послуги щодо супроводу 
програмного забезпечення системи 
“Рада-3”.) Код ДКПП 63.11.1 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Відкриті 
торги 

квітень 
2013р. 

  

Послуги зв'язку Інтернетом 
проводовими мережами 
(послуги Інтернет-провайдерів за 
користування мережею Інтернет 
(Основний канал)  
Код ДКПП 61.10.4 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

лютий 2013р.   
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Послуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних 
технологій  
(послуги щодо коригування 
«Автоматизованої системи «Кадри» з 
внесенням відповідних змін в 
пов‘язані з нею автоматизовані 
системи)  
Код ДКПП  62.01.1 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Закупівля в 
одного 
учасника 

квітень 
2013р. 

  

Послуги щодо видання ліцензії на 
право користування програмним 
забезпеченням 
(Лот 1- Придбання ліцензії 
антивірусного захисту для поштового 
сервера 
 
Лот 2 –  Придбання ліцензій 
антивірусного захисту робочих 
станцій користувачів.)  
Код ДКПП 58.29.5 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

 Запит 
цінових 
пропозицій 

серпень  
2013р. 

  

Папір газетний, папір ручного 
виготовляння та інший 
некрейдований папір, або картон для 
графічних цілей  
(Папір для писання)  
Код ДКПП 17.12.1 

2210 Кошти  
Державного  
Бюджету 
України 

 Попередня 
квалі-
фікація 
учасників 

березень 
2013р. 

  

Послуги поштові у межах 
зобов'язання щодо надання 
універсальних послуг 
(Послуги поштового зв’язку) 
Код ДКПП 53.10.1 

2240 Кошти 
державного 
бюджету 

 Закупівля в 
одного 
учасника  

лютий 2013р.   

Послуги щодо проектування та 
розробляння у сфері інформаційних 
технологій  
(Лот №1 - Інформаційно-
консультаційні послуги по роботі з 
програмним забезпеченням «IS-Pro» 

2240 
 

Кошти 
державного 
бюджету 

 Закупівля в 
одного 
учасника 

травень 
2013р. 
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та постачання пакетів оновлення 
(компонентів) до нього; 
 
Лот №2 - супровід програмного 
забезпечення «Комплексна система 
автоматизації управління бюджетною 
установою Парус-Бюджет, версія 8» 
та розроблення пакетів оновлень до 
нього) 
Код ДКПП 62.01.1 
Послуги щодо грошового 
посередництва, інші, н. в. і. у. 
(банківські послуги) 
Код ДКПП 64.19.3 

2240 Кошти 
державного 
бюджету 

 Закупівля в 
одного 
учасника  

лютий 2013р.   

Книжки друковані  
(друкування бюлетенів, збірників, 
постанов, кодексів тощо) 
Код ДКПП 58.11.1 

2210 Кошти 
державного 
бюджету 

 Закупівля в 
одного 
учасника  

лютий 2013р.   

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «30» січня 2013р. № 1. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів  
Гаман М.В. 
(прізвище, ініціали)  

_______________ 
      (підпис)    М.П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів  
Гетман В.В. 
(прізвище, ініціали)  

_______________ 
        (підпис)  

 


