
Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 6

Молоко та вершки, рідинні, оброблені 55,000.00

спецхарчування для працівників копіювального бюро 2230 55,000.00  (п'ятдесят п'ять тисяч грн.00 коп.)             

ПДВ 9 166,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Вироби текстильні готові для домашнього 

господарства

20,000.00

серветки, скатертини, рушники 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                        

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Килими та килимові покриви 119,999.99

килими та килимові доріжки 2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять тисяч грн.99 коп.) ПДВ 

19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та 

стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна 

петляста

20,000.00

прапори 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                                             

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні 

вироби; вироби шкіряні інші

119,999.99

портфелі,кейси на ділові папери, папка адресна, папка з 

клапанами, папка шкірзам, обкладинки, письмовий набір 

шкіра

2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять тисяч грн.99 коп.)          

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з 

шаруватої деревини; плити деревностружкові й 

подібні плити з деревини чи з інших здерев'янілих 

матеріалів

20,000.00

шпон та ін.панелі з деревини 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                          

ПДВ 3 333,33 грн.  

січень-грудень КПКВ 

0111010

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

3

13.99.1

16.21.1

13.93.1

на 2015 рік
Управління справами Верховної Ради України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064120

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

13.92.1

10.51.1

15.12.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Шпон; листи до клеєної фанери; деревина пресована 20,000.00

деревина пресована 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                           

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби з деревини, інші 119,999.99

вази, тарілки дерев'яні 2210 47,899.99 (сорок сім тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять 

грн. 99 коп.) ПДВ 7 983,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

вази, тарілки дерев'яні 2210 72,100.00 (сімдесят дві тисячі сто грн. 00 коп.)                  

ПДВ 12 016,67 грн

січень-грудень КПКВ 

0111020

Папір і картон оброблені 2,000.00

факспапір 2210 2,000.00 (дві тисячі грн. 00 коп.)                                         

ПДВ 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара 75,000.00

сегрегатори, лотки на листи 2210 15,000.00 (п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)                 

ПДВ 2 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

пакети паперові 2210 60,000.00 (шістдесяд тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 10 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби канцелярські, паперові 119,999.99

конверти паперові чи картонні, книжки записні, блокноти 

для записів, швидкозшивачі, папки та папки на "справи", 

обкладенки паперові

2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять  грн.99 коп.)                   

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперових канцелярських виробів

50,000.00

щоденники, футляри до нагород 2210 50,000.00 (п‘ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 8 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби паперові та картонні, інші 70,000.00

етикетки, папір клеючий, закладки, блоки паперові 2210 70,000.00 (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)                                            

ПДВ 11 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

16.21.2

17.12.7

16.29.1

17.23.1

17.23.9

17.29.1

17.21.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Послуги щодо друкування, інші 119,999.99

друкування різноманітних календарів, поштових листівок, 

конвертів, календарі

2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять  грн.99 коп.)                   

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги палітурні та послуги, пов'язані з 

оправлянням

76,000.00

дипломи, папка - Грамота, папка - Почесна Грамота 2210 76,000.00 (сімдесят шість тисяч грн.00 коп.)             

ПДВ 12 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Тиражування записів програмного забезпечення 20,000.00

виготовлення тиражу оптичних носіїв інформації з 

матеріалами щодо діяльності Верховної Ради України

2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                                   

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні 119,999.99

спирт етиловий 2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять  грн.99 коп.)                   

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Фарби та лаки на основі полімерів 99,999.00

тонер на основі синтетичних полімерів для  

багатофункціональних цифрових машин великої 

потужності

2210 99,999.00 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн.00 коп.)                  

ПДВ 16 666,50 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські чорнила

99,999.00

чорнило друкарське чорне 2210 99,999.00 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дев’ять грн.00 коп.)                                   

ПДВ 16 666 грн. 50 коп.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Клеї 40,000.00

клей ПВА, клей-олівець, клей силікатний, коректор 2210 40,000.00 (сорок тисяч грн.00 коп.)                                                               

ПДВ 6 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Чорнило для писання чи малювання та інші чорнила 5,000.00

баллончик з чорнилом, чорнило, туш 2210 5,000.00 (п'ять тисяч грн.00 коп.)                             

ПДВ 833,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

20.14.7

20.52.1

20.59.3

20.30.2

20.30.1

18.14.1

18.20.3

18.12.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Ліки 55,000.00

придбання медикаментів 2210 50,000.00 (п"ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                      

ПДВ 8 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

придбання медикаментів 2210 5,000.00 (п"ять тисяч грн. 00 коп.)                                         

ПДВ 833,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми

15,000.00

гумка 2210 15,000.00 (п'ятнадцять тисяч грн.00 коп.)                 

ПДВ 2 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами

6,000.00

плівка, пластини 2210 6,000.00 (шість тисяч грн. 00 коп.)                           

ПДВ 1 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 

пластмас, інші

65,000.00

скотч, плівка для ламінатора, голограми 2210 45,000.00 (сорок п"ять тисяч грн. 00 коп.)                             

ПДВ 7 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

пластикові таблички 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                      

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Тара пластмасова 2,000.00

мішки і пакети 2210 2,000.00 (дві тисячі грн. 00 коп.)                                           

ПДВ 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у. 100,000.00

приладдя канцелярське пластмасове папки з тризубцем, 

швидкозшивач , папка з затискувачем, лоток, підставка  

п/календ. файли, папка п/е, на кнопці, наст. набір, 

підставки, тубуси, лінійки

2210 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.)                                               

ПДВ 16 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Скло порожнисте 40,000.00

вмістини для пиття 2210 40,000.00 (сорок тисяч грн.00 коп.)                           

ПДВ 6 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

23.13.1

22.21.3

21.20.1

22.21.4

22.19.7

22.29.2

22.22.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Вироби господарські та декоративні керамічні 40,000.00

посуд столовий і кухонний 2210 40,000.00 (сорок тисяч грн.00 коп.)                           

ПДВ 6 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби ножові та столові прибори 51,000.00

ножиці, точилки, ніж для паперу, ножі для паперу, 

розкривання конвертів,  пристрої для заточування олівців 

і леза до них, столові прибори, ножі

2210 51,000.00 (п"ятдесят одна тисяча грн.00 коп.)                              

ПДВ 8 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Замки та завіси 50,000.00

фурнітура до меблів 2210 50,000.00 (п‘ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 8 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби з дроту, ланцюги та пружини 10,000.00

скріпки, кнопки, скоби 2210 10,000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.)                          

ПДВ 1 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вироби з недорогоцінних металів, інші 82,000.00

колажі з металевих виробів 2210 30,000.00 (тридцять тисяч  грн. 00 коп.)                                             

ПДВ 5 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

конторське чи канцелярське устаткування:затискачі для 

паперу, дироколи, степлера, антистеплер, затискачі, 

скріпки

2210 52,000.00 (п"ятдесят дві тисячі грн.00 коп.)                                       

ПДВ 8 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Схеми друковані з умонтованими складниками 119,999.99

схеми друковані 2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні 

карти до машин автоматичного обробляння 

інформації

11,700.00

карти звукові, відеокарти 2210 11,700.00 (одинадцять тисяч сімсот грн.00 коп.)                 

ПДВ 1 950,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 88,300.00

запасні частини для існуючого парку комп'ютерів 2210 88,300.00 (вісімдесят вісім тисяч триста грн. 00 коп.) 

ПДВ 14 716,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Блоки машин автоматичного обробляння інформації, 

інші

87,000.00

блоки та комплектуючі до серверів та мережного 

обладнання

2210 87,000.00 (вісімдесят сім тисяч грн.00 коп.)                    

ПДВ 14 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

26.12.1

25.99.2

25.71.1

26.20.2

26.20.3

26.12.2

25.93.1

23.41.1

25.72.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Частини електричної апаратури для телефонного чи 

телеграфного зв'язку

119,999.99

частини електричної апаратури для телефонного чи 

телеграфного зв'язку

2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Частини звуко- та відеоустатковання 119,999.99

частини та приладдя, інші, до телефонних відповідачів і 

устатковання підкатегорій

2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Годинники (крім частин і годинникових механізмів) 119,999.99

годинники наручні 2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Елементи первинні, первинні батареї та частини до 

них

29,700.00

елементи первинні та первинні батареї 2210 14,700.00 (чотирнадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.) 

ПДВ 2 450,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

елементи первинні, первинні батареї та частини до них 2210 15,000.00 (п'ятнадцять тисяч грн.00 коп.)                 

ПДВ 2 500 грн. 

січень-грудень КПКВ 

0111010

Акумулятори електричні та частини до них 25,000.00

акумулятори 2210 10,000.00 (десять тисяч грн. 00 коп.)                          

ПДВ 1 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

акумулятори та частини 2210 15,000.00 (п'ятнадцять тисяч грн.00 коп.)                 

ПДВ 2 500,00 грн. 

січень-грудень КПКВ 

0111010

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші 20,000.00

провід та кабель ізольовані 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                                                 

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Панелі індикаторні з пристроями на рідинних 

кристалах або зі світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи візуальної сигналізації

80,000.00

панелі індикаторні з дисплеями 2210 80,000.00 (вісімдесят тисяч грн.00 коп.)                    

ПДВ 13 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

26.30.3

27.20.1

26.52.1

26.40.5

27.20.2

27.32.1

27.90.2



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Вироби ювелірні та подібні вироби 75,501.04

відзнака до Грамоти, відзнака до Почесної грамоти 2210 75,501.04 (сімдесят п'ять тисяч п'ятсот одна грн. 04 

коп.) ПДВ 12 583,51 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 

дошки, штемпелі для датування, опечатування та 

нумерування; стрічки до друкарських машинок, 

штемпельні подушечки

119,000.00

ручки кулькові 2210 20,000.00 (двадцять тисяч грн. 00 коп.)                                     

ПДВ 3 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

ручки кулькові, маркери, олівці прості та кольорові, з 

грифелями, штемпелі, подушечки штемпельні

2210 99,000.00 (дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.)                                                                       

ПДВ 16 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Ремонтування та технічне обслуговування машин 

загальної призначеності

99,910.80

послуги з технічного обслуговування 

багатофункціональних цифрових машин великої 

потужності

2240 99,910.80 (дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот десять 

грн. 80 коп.)                                                                       

ПДВ 16 651,80 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Ремонтування та технічне обслуговування машин і 

устатковання спеціальної призначеності

47,509.32

послуги з технічного обслуговування машин різальних 

електричних IDEAL 5221-95

2240 35,509.32 (тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'ять грн. 32 

коп.) ПДВ 5 918,22 грн. 

січень-грудень КПКВ 

0111010

послуги з технічного обслуговування маркувальної 

машини

2240 12,000.00 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.)                                  

ПДВ 2 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Ремонтування та технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання

99,834.90

послуги з технічного обслуговування листопідбірних 

комплексів для виготовлення брошур Duplo DBM - 500, 

S.P.BOURG; дублікаторів -“Гестетнер”, різографів - “Різо”

2240 99,834.90 (дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот тридцять 

чотири грн. 90 коп.)                                                  

ПДВ 16 639,15 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Ремонтування та технічне обслуговування іншого 

електричного устатковання

119,999.99

технічне обслуговування систем звукопідсилення та 

синхронного перекладу мов сесійного залу та конференц-

систем залів засідань Верховної Ради України.

2240 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

лютий КПКВ 

0111010

Ремонтування іншого устатковання 100,000.00

ремонтування устатковання 2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.)                                                        

ПДВ 16 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Вода природна 55,000.00

вода мінеральна та столова 2210 55,000.00 (п'ятдесят п'ять тисяч грн.00 коп.)               

ПДВ 9 166,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

33.19.1

33.14.1

36.00.1

33.13.1

33.12.1

33.12.2

32.12.1

32.99.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Будівлі нежитлові 1,201,000.00

відшкодування витрат по оренді приміщень у виборчих 

округах

2240 900,000.00 (дев"ятсот тисяч грн.00 коп.)                               

ПДВ 150 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

ст. 28 Закону України "Про 

статус народного депутата 

України"

відшкодування витрат по оренді приміщень у виборчих 

округах для проведення зустрічей з виборцями два рази на 

рік

2240 301,000.00  (триста одна тисяча грн. 00 коп.)                  

ПДВ 50 166,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

ст. 28 Закону України "Про 

статус народного депутата 

України"

Лінії електропередавання та лінії зв'язку 88,800.00

технічне обслуговування та поточний ремонт 

телекомунікаційних мереж та кінцевого обладнання 

адмінбудинків Верховної Ради України

2240 88,800.00  (вісімдесят вісім тисяч вісімсот грн. 00 

коп.) ПДВ 14 800,00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Роздрібна торгівля одягом, фармацевтичними та 

медичними виробами,предметами туалету;квітами, 

рослинами, домашніми тваринами та кормами для 

домашніх тварин 

119,999.99

квіти 2210 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги міського та приміського пасажирського 

наземного транспорту, інші

12,060,000.00

кошти для відшкодування вартості безоплатного проїзду 

народних депутатів України у виборчі округи

2730 12,060,000.00 (дванадцять мільйонів шістдесят тисяч 

грн.00 коп.) без ПДВ 

січень-грудень КПКВ 

0111010

ст. 23 Закону України "Про 

статус народного депутата 

України"

Послуги щодо експлуатування аеропортів (крім 

транспортного обробляння вантажів), послуги щодо 

керування повітряним рухом та інші послуги, суміжні 

з повітряним перевезенням

86,800.00

послуги з обслуговування офіційних державних, 

парламентських делегацій

2250 63,800.00 (шістдесят три тисячі вісімсот грн. 00 коп.) 

ПДВ 10 633,33  грн.

лютий КПКВ 

0111010

послуги з обслуговування офіційних державних, 

парламентських делегацій

2240 23,000.00 (двадцять три тисячі грн. 00 коп.)                                              

ПДВ 3 833,33 грн.

лютий КПКВ 

0111020

Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг

58,240.00

послуги поштового зв’язку 2240 58,240.00 (п"ятдесят вісім тисяч двісті сорок грн. 00 

коп.) ПДВ 9 706,67

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів 

у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним 

обслуговуванням (крім за умов сумісного 

користування в режимі розподіляння часу 

(таймшеру))

35,259,000.00

кошти для компенсації вартості оренди житла або 

винайму готельного номера

2730 35,259,000.00 (тридцять п"ять мільйонів двісті п"ятдесят 

дев"ять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ 

січень-грудень КПКВ 

0111010

ст. 35 Закону України "Про 

статус народного депутата 

України"

47.00.7

41.00.2

55.10.1

49.31.2

42.22.1 

52.23.1

53.10.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Послуги їдалень 174,420.00

обслуговування представницьких та інших офіційних 

заходів 

2240 158,420.00 (сто п'ятдесят вісім тисяч двісті сорок грн. 

00 коп.) ПДВ 26 403,33 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

обслуговування офіційних прийомів іноземних делегацій 2240 16,000.00 (шістнадцять тисяч грн. 00 коп.)                        

ПДВ 2 666,67 грн.

лютий КПКВ 

0111020

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Книжки друковані  160,683.60

поліграфічна продукція           2210 160,683.60 (сто шістдесят тисяч шістсот вісімдесят три 

грн. 60 коп.) без ПДВ

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Книги друковані 30,000.00

книги друковані 2210 30,000.00 (тридцять тисяч  грн. 00 коп.)                    

ПДВ 5 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Довідники та списки адресатів, друковані чи на 

фізичних носіях

2,500.00

атласи, географічні карти 2210 2,500.00 (дві тисячі п'ятсот грн.00 коп.)                   

ПДВ 416,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

довідниками та списками адресатів

35,000.00

послуги щодо надання права користування інформаційним 

комп’ютерним довідником «Офіційна Україна сьогодні»

2240 35,000.00 (тридцять п'ять тисяч грн.00 коп.)                              

ПДВ 5 833,33 грн.

лютий КПКВ 

0111010

Продаж рекламного місця в газетах 35,000.00

розміщення оголошення 2240 35,000.00 (тридцять п"ять тисяч грн. 00 коп.)                       

ПДВ 5 833,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, 

друковані

94,999.00

вкладинки до грамот та дипломів 2210 94,999.00 (дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.00 коп.)                                   

ПДВ 15 833,17 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Програмне забезпечення прикладне на фізичних 

носіях

119,999.99

послуги щодо корегування програмного забезпечення 

системи “Рада-3”

2240 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

лютий КПКВ 

0111010

58.11.5

58.29.2

58.12.3

58.11.1       

56.29.2

58.13.3

58.12.1

58.19.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Програмне забезпечення як завантажні файли 73,400.00

програмне забезпечення - комп"ютерна програма 

"Комплексна система автоматизиції управління 

бюджтною установою Ппарус-Бюджет, версія 8"

2240 71,930.00 (сімдесят одна тисяча дев"ятсот тридцять 

грн. 00 коп.) ПДВ 11 988,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

ліцензія на користування програмою "М.Е.DOC" та 

посилені сертифікати відкритих ключів електронного 

цифрового підпису

2240 1,470.00 (одна тисяча чотириста сімдесят грн. 00 

коп.) ПДВ 245,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Програмне забезпечення оперативнодоступне (у 

режимі on-line)

89,200.00

формування копій баз даних Верховної Ради України для 

використання їх народними депутатами України

2240 70,000.00 (сімдесят тисяч грн. 00 коп.)                                  

ПДВ 11 666,67 грн.

лютий КПКВ 

0111010

послуги щодо програмного забезпечення 

оперативнодоступного (у режимі on-line) інформаційно-

бібліотечними WEB-сервісами Верховної Ради України 

2240 19,200.00 (дев’ятнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.) 

ПДВ 3 200,00 грн.

лютий КПКВ 

0111020

Послуги щодо видання ліцензії на право користування 

програмним забезпеченням

90,000.00

придбання ліцензії антивірусного захисту для поштового 

сервера

2240 90,000.00 (дев'яносто  тисяч грн.00 коп.)                   

ПДВ 15 000,00 грн.

серпень КПКВ 

0111010

Послуги щодо радіомовлення; оригінали радіомовних 

передач

78,000.00

експлуатаційно-технічне обслуговування апаратних 

звукопідсилення для прямих трансляцій засідань 

Верховної Ради України

2240 78,000.00 (сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.)                                  

ПДВ 13 000,00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Послуги щодо підготування телепрограм і 

телемовлення

80,000.00

технічне обслуговування телевізійного обладнання 

центральної апаратної телебачення сесійного залу та 

телевізійної апаратної коференц-залу

2240 80,000.00 (вісімдесят тисяч грн. 00 коп.)                                                       

ПДП 13 333,33 грн.

березень КПКВ 

0111010

Послуги щодо передавання даних і повідомлень 299,300.00

послуги  щодо передавання даних і повідомлень 2240 252,000.00 (двісті п‘ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.)

ПДВ 42 000,00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

послуги проводового електрозв’язку оператора ПрАТ 

"МТС Україна"

2240 18,500.00  (вісімнадцять тисяч п‘ятсот грн.00 коп.) 

ПДВ 3 083,33 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

послуги проводового електрозв’язку оператора ПрАТ 

"Київстар"

2240 28,800.00 (двадцять вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.) 

ПДВ 4 800,00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

58.29.5

 61.10.1 

58.29.3

60.10.1

60.20.1

58.29.4



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Послуги щодо пропускання трафіку мережами 

проводового електрозв'язку

100,000.00

послуги щодо пропускання трафіку мережами 

проводового електрозв'язку 

2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.) ПДВ 16 666,67 грн. лютий КПКВ 

0111010

Послуги щодо передавання даних мережами 

проводового зв'язку

119,999.99

послуги міжнародного зв‘язку за допомогою ІР протоколу 

оператора ТОВ «Нові комунікації»

2240 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

лютий КПКВ 

0111010

Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами 100,000.00

послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею 

Інтернет 

2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.) ПДВ 16 666,67 грн. січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги щодо розповсюджування програм у домівки 

за допомогою проводової інфраструктури

100,000.00

технічне обслуговування систем розповсюджування 

ефірних супутникових та внутрішніх телевізійних програм 

в мережах кабельного телебачення Верховної Ради 

України

2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.) ПДВ 16 666,67 грн. березень КПКВ 

0111010

Послуги щодо пропускання трафіку мережами 

безпроводового зв'язку

90,000.00

послуги по забезпеченню функціонуванню бездротової 

мережі

2240 90,000.00 (дев'яносто  тисяч грн.00 коп.)                   

ПДВ 15 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги щодо консультування стосовно систем і 

програмного забезпечення

92,742.40

послуги щодо консультування стосовно програмної 

системи «УФД/Бібліотека») ТОВ «Український фондовий 

дім»

2240 12,400.00 (дванадцять тисяч чотириста грн.00 коп.) 

ПДВ 2 066,67 грн.

лютий КПКВ 

0111020

послуги стосовно системи інформаційно-правового 

забезпечення «Ліга-закон»

2240 12,600.00 (дванадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) 

ПДВ  2 100,00 грн.

лютий КПКВ 

0111020

послуги щодо супроводження спеціалізованої системи 

запису і обробки мовної інформації “Графіт - ВР 12

2240 57,750.00 (п’ятдесят сім тисяч сімсот п’ятдесят грн.) 

ПДВ 9 625,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

консультативні послуги цифрових систем Canon CLC 3220 

і Xerox 5790

2240 9,992.40 (дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дві  

грн.) ПДВ 1 665,40 грн. 

січень-грудень КПКВ 

0111010

62.02.2

61.20.2

61.10.2

61.10.4

61.10.5

61.10.3



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Послуги щодо технічної допомоги у сфері 

інформаційних технологій

90,000.00

технічне обслуговування та ремонт технічних засобів 

системи “Рада-3”

2240 90,000.00 (дев'яносто  тисяч грн.00 коп.)                   

ПДВ 15 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги щодо керування комп'ютерними засобами 61,336.80

керування системою високопродуктивного цифрового 

комплексу монохромного друку, сканування та обробки 

документів Xerox DocuTech 61555

2240 61,336.80 (шістдесят одна тисяча триста тридцять 

шість грн. 80 коп.) ПДВ 10 222,80 грн.

лютий КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно 

комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.

100,000.00

послуги з перезарядки відпрацьованих картриджів до 

друкуючих пристроїв

2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.) ПДВ 16 666,67 грн. лютий КПКВ 

0111010

63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування 

інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інші послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною інфраструктурою

47,925.00

послуги щодо супроводу англомовної версії WEB-сайтів 

Верховної Ради України

2240 47,925.00 (сорок сім тисяч дев’ятсот двадцять п’ять 

грн. 00 коп.) без ПДВ.

січень КПКВ 

0111010

п.8 чч.5,6 ст. 40 Закону 

України "Про здійснення 

державних закупівель"

Пересилання потокового відео- і аудіовмісту 

Інтернетом

100,000.00

пересилання потокового відеовмісту Інтернетом 2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.) ПДВ 16 666,67 грн. лютий КПКВ 

0111010

Розміщування інформації на веб-порталі 91,800.00

розміщування на веб-порталі та надання доступу до 

інформації щодо моніторингу українського телеефіру

2240 91,800.00 (дев‘яносто одна тисяча вісімсот грн.00 

коп.) ПДВ 15 300.00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 38,484.00

послуги інформаційні для забезпечення функціонування 

автоматизованої бази новин Верховної Ради України (на 

основі системи ІnfoRes) та моніторингу інтернет-ЗМІ (на 

основі системи ІnfoStream)

2240 38,484.00 (тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят 

чотири грн. 00 коп.) ПДВ 6 414,00 грн.

лютий КПКВ 

0111010

63.11.2

63.99.1

62.09.2

62.02.3

63.12.1

62.03.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Послуги щодо технічного випробовування й 

аналізування

538,000.00

технічне обслуговування та ремонт систем безперебійного 

електроживлення

2240 90,000.00 (дев'яносто  тисяч грн.00 коп.)                   

ПДВ 15 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

виконання послуг з впровадження комплексів ТЗІ на 

категорійованих об’ектах інформаційної діяльності та 

планової комплексної спецперевірки  і чергової атестації 

виділених приміщень Верховної Ради України

2240 448,000.00 (чотириста сорок вісім тисяч грн. 00 коп.) 

ПДВ 74 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

п.3 ст.2 Закону України 

"Про здійснення 

державних закупівель"

Послуги фотографічні спеціалізовані 49,000.00

фотозйомка та виготовлення фотоальбому 2240 49,000.00 (сорок дев"ять тисяч грн. 00 коп.)              

ПДВ 8 166,67

січень-грудень КПКВ 

0111020

Послуги щодо письмового та усного перекладів 99,980.00

послуги щодо усного перекладу 2240 59,980.00 (п"ятдесят дев"ять тисяч дев"ятсот 

вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ 

січень-грудень КПКВ 

0111020

послуги щодо письмового перекладу 2240 40,000.00 (сорок тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги щодо надання професійної та технічної 

допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

87,500.00

послуги щодо аудиту та обслуговування кабельної системи 

комп’ютерної мережі Верховної Ради України

2240 87,500.00 (вісімдесят сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) 

ПДВ 14 583,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111020

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. 

і. у.

68,000.00

послуги з вдосконалення інформаційного наповнення 

автоматизованої системи навчання та іспитів «Конкурс»

2240 68,000.00 (шістдесят вісім тисяч грн. 00коп.)        

ПДВ 11 333,33 грн.

квітень КПКВ 

0111020

Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, 

устатковання та майна, н. в. і. у.

35,000.00

послуги з надання у строкове платне користування місця в 

комунікаційному колекторі по вул.Хрещатик КП ШЕУ

2240 12,200.00 (дванадцять тисяч двісті грн. 00 коп.)                         

ПДВ 2 033,33 грн.

березень КПКВ 

0111020

послуги з надання у корисне використання кабельного 

колектору (тунелю) метрополітену на станції метро 

«Театральна» КП «Київський метрополітен

2240 22,800.00 (двадцять дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.)                           

ПДВ 3 800,00 грн.

березень КПКВ 

0111020

Послуги систем безпеки 119,999.99

технічне обслуговування систем охоронного телебачення 

адмінбудинків Верховної Ради України

2240 119,999.99 (сто дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот 

дев'яносто дев'ять грн.99 коп.)                 

ПДВ 19 999,99 грн.

березень КПКВ 

0111010

77.39.1

74.90.1

74.90.2

74.20.2

74.30.1

80.20.1

71.20.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Фотокопіювання, оформлювання документів та інші 

спеціалізовані допоміжні конторські/офісні послуги

45,000.00

послуги щодо оформлення резюме до нормативно-

правових актів України

2240 45,000.00 (сорок п'ять тисяч грн.00 коп.)                   

ПДВ 7 500,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

84.22.1 Послуги у сфері оборони 85,500.00

послуги із технічного обслуговування та утримання 

аварійних джерел струму Верховної Ради України у 

позаміській зоні 

2240 81,000.00 (вісімдесят одна тисяча грн. 00 коп.)                  

ПДВ 13 500,00 грн.

лютий КПКВ 

0111020

послуги з перевірки та атестування приладів радіаційної, 

хімічної розвідки та контролю

2240 4,500.00 (чотири тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)                             

ПДВ 750,00 грн.

вересень КПКВ 

0111020

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. 69,000.00

послуги з підвищення кваліфікації працівників Апарату 

Верховної Ради України з курсу практичного застосування 

українського ділового мовлення 

2282 18,000.00 (вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ травень КПКВ 

0111020

послуги з підвищення кваліфікації працівників першого 

року проходження державної служби в Апараті Верховної 

Ради України

2282 51,000.00 (п'ятдесят одна тисяча грн., 00 коп.) без 

ПДВ

травень КПКВ 

0111020

Творчість мистецька 60,000.00

пано розписне, картини 2210 60,000.00 (шістдесят тисяч  грн. 00 коп.)                   

ПДВ 10 000,00 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Послуги, пов'язані з історичними місцями та 

будівлями й подібними туристично привабливими 

об'єктами

44,600.00

культурна програма 2240 44,600.00 (сорок чотири тисячі шістсот грн. 00 коп.) 

ПДВ 7 433,33

січень-грудень КПКВ 

0111020

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 

устатковання

50,000.00

технічне обслуговування та ремонт відеотабло в кулуарах 

зали пленарних засідань Верховної Ради України

2240 50,000.00 (п‘ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 8 333,33 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

Ремонтування комунікаційного устатковання 100,000.00

технічне обслуговування та поточний ремонт системи 

"Седна С"

2240 50,000.00 (п‘ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 8 333,33 грн.

березень КПКВ 

0111010

технічне обслуговування та поточний ремонт системи 

технологічного зв‘язку Верховної Ради України

2240 50,000.00 (п‘ятдесят тисяч грн. 00 коп.)                    

ПДВ 8 333,33 грн.

лютий КПКВ 

0111020

95.11.1

90.03.1

82.19.1

85.59.1

95.12.1

91.03.1



Код КЕКВ               

(для 

бюджетних 

коштів)

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

1 2 4 5 63

Предмет закупівлі Очікувана вартість предмета закупівлі Примітки

Ремонтування побутової електронної техніки 100,000.00

ремонтування побутової електронної техніки 2240 100,000.00 (сто тисяч грн. 00 коп.)                                         

ПДВ 16 666,67 грн.

березень КПКВ 

0111010

Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у. 64,000.00

послуги інкасації тощо 2240 64,000.00 (шістдесят чотири тисячі грн. 00 коп.)                         

ПДВ 10 666,67 грн.

січень-грудень КПКВ 

0111010

_____________________

М. П. (підпис)

Голова комітету з конкурсних торгів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "11" 02.2015 року № 1

М.ГАМАН

96.09.1

95.21.1


