
 
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Управління справами Верховної Ради України на 2014 рік 
 

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 
тендерної документації 
(запиту цінових 
котирувань) 

Примітки 

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  парламентських 
делегацій України та 
іноземних держав, і осіб, 
які їх супроводжують) Код 
ДКПП 52.23.1 

2250 
2730 
2240 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 

1 490 684,16 грн. (один мільйон 
чотириста дев’яносто тисяч 
шістсот вісімдесят чотири грн. 
16 коп.) ПДВ 248 447,36 грн.  

закупівля в 
одного 
учасника  
 

лютий 
2014р. 

Відділ господарського 
забезпечення 
(Крохмаль В.І.) 

Виключити 

Послуги щодо оренди 
пасажирських повітряних 
транспортних засобів з 
екіпажем (послуги з 
авіаперевезення державних 
офіційних делегацій 

2240 кошти 
Державного 
бюджету 
України 

4 639 246,15 грн. (чотири 
мільйона шістсот тридцять 
дев’ять тисяч двісті сорок шість 
грн. 15 коп.) ПДВ 126 666,67 
грн. 

закупівля в 
одного 
учасника  

лютий 
2014р. 

Відділ господарського 
забезпечення 
(Крохмаль В.І.) 

Виключити 



Верховної Ради України) 
Код ДКПП 51.10.2 
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 
 

 
 
 
 
235 200,00 грн. (двісті тридцять 
п‘ять тисяч двісті грн. 00 коп.) 
ПДВ 36 894,12 грн.  
 
61 160,00 грн. (шістдесят одна 
тисяча сто шістдесят грн. 00 
коп.) ПДВ 9 593,72грн. 

закупівля в 
одного 
учасника  
 

березень 
2014р. 
 
 

Відділ зв’язку і 
телерадіосистем 
(Пономарьов С.В.) 
 

Виключити 

Послуги щодо 
експлуатування аеропортів 
(крім транспортного 
обробляння вантажів), 
послуги щодо керування 
повітряним рухом та інші 
послуги, суміжні з 
повітряним перевезенням 
(лот №1 - послуги  з 
обслуговування народних 
депутатів України;  
 
лот №2 - послуги з 
обслуговування офіційних 
державних, парламентських 
делегацій)  
Код ДКПП 52.23.1  

2250 
2730 
2240 
 

кошти 
Державного 
бюджету 
України 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
195 525,00 грн. (сто дев’яносто 
п’ять тисяч п’ятсот двадцять 
п’ять грн. 00 коп.) ПДВ 
32 587,50 грн. 
80 475,00 грн. (вісімдесят тисяч 
чотириста сімдесят п’ять грн. 
00 коп.) ПДВ 13 412,50 грн. 
 

переговорна 
процедура 
 

травень 
2014р. 
 
 

Відділ господарського 
забезпечення 
(Крохмаль В.І.) 

Включити 

 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.05.2014р. (протокол № 43) 

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

_______________ 
      (підпис)    М.П.  

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

_______________ 
        (підпис)  

 


