
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ   

Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України   

на  2012 рік зі змінами 

код ЄДРПОУ 26252302 

№ 

п/п 
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)  

Головний 

розпорядник 

коштів 

 

1 2 3  4  5  6  7  8  9  

1 

Послуги з постачання 

електричної енергії в 

адміністративні будинки 

Верховної Ради України:  

1163 
Державний 

бюджет 
 

Закупівля в 

одного 

учасника 

грудень 

Відділ експлуатації та 

ремонту 

технологічного 

обладнання 

Управління 

справами 

Апарату 

Верховної 

Ради 

України 

 

Лот 1 – послуги з постачання 

електричної енергії в 

адміністративні будинки по                              

вул. М. Грушевського, 5,                     

вул. М. Грушевського, 18/2,                

вул. Банкова, 6-8,                      

вул. Банкова, 5-7,                        

вул. Шовковична, 2,4                      

вул. Інститутська, 8,                       

вул. Садова, 3,                                     

вул. Садова 3А,                             

вул. Велика Житомирська, 11                                                        

Лот 2 – послуги з постачання 

електричної енергії до бази 

       



відпочинку «Конча-Заспа». 

2 

Послуги з постачання теплової 

енергії у гарячій воді в 

адміністративні будинки 

Верховної Ради України: 

1161 
Державний 

бюджет 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

грудень 

Відділ експлуатації та 

ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

Лот 1 – послуги з постачання 

теплової енергії у гарячій воді в 

адміністративні будинки по                              

вул. М. Грушевського, 5,               

вул. М. Грушевського, 18/2,                 

вул. Банкова, 6-8,                          

вул. Банкова, 5-7,                           

вул. Шовковична, 2,                      

вул. Інститутська, 8,                         

вул. Садова 3А. 

Лот 2 – послуги з постачання 

теплової енергії у гарячій воді в 

адміністративний будинок по 

вул. Садова, 3; 

Лот 3 – послуги з постачання 

теплової енергії у гарячій воді в 

адміністративний будинок по 

вул. Велика Житомирська, 11 

 

3 

Послуги з водопостачання та 

водовідведення в 

адміністративні будинки 

Верховної Ради України 

1162 
Державний 

бюджет 
 

Закупівля в 

одного 

учасника 

грудень 

Відділ експлуатації та 

ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

4 
Оренда нежитлового 

приміщення 
1134 

Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
січень  ___//___ 

 



5 

Послуги з повного 

технічного обслуговування 

і ремонту ліфтів в 

адміністративних будинках 

Верховної Ради України 

1165 
Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
січень 

Спеціалісти з 

охорони праці та 

техніки безпеки 

___//___ 

6 
Послуги з охорони об’єктів 

Верховної Ради України 
1134 

Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
січень  ___//___ 

7 Послуги з чистки хімічної 1134 
Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
лютий  ___//___ 

8 

Послуги з технічного 

обслуговування та ремонту 

систем охоронної та 

пожежної сигналізації в 

адміністративних будинках 

Верховної Ради України 

1134 
Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
лютий 

Відділ експлуатації 

та ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

9 

Послуги з 

супроводження та 

подальшого розвитку 

комп’ютерних програм. 

Лот 1 - послуги з 

супроводження та 

подальшого розвитку 

комп’ютерної програми 

«Автоматизована 

інформаційна система 

«Адміністративні 

будинки» 

Лот 2 - послуги з 

супроводження та 

подальшого розвитку 

комп’ютерної програми 

«Автоматизована 

система «Кадри» 

1134 
Державний 

бюджет 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

березень  ___//___ 



10 

Послуги з поточного 

ремонту адміністративних 

будинків по вул. М. 

Грушевського, 5, 18/2, вул. 

Садова, 3а,                               

вул. В. Житомирська, 11,                    

вул. Шовковична, 2 

1134 
Державний 

бюджет 
 

Відкриті 

торги 
червень 

Відділ капітального 

та поточного 

ремонту 

___//___ 

11 

Послуги з постачання 

водяної пари і гарячої води 

(включно з 

холодоагентами) в 

адміністративний будинок 

по вул. Садова, 3 

1161 
Державний 

бюджет 
 

Закупівля в 

одного 

учасника 

червень 

Відділ експлуатації 

та ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

12 Лампи електричні 1131 
Державний 

бюджет 
 

Запит 

цінових 

пропозицій 

вересень  ___//___ 

13 

Послуги з постачання 

водяної пари і гарячої води 

(включно з 

холодоагентами) в будинки 

Верховної Ради України: 

Лот 1 – послуги з 

постачання водяної пари і 

гарячої води (включно з 

холодоагентами) в 

адміністративні будинки 

по вул. М. Грушевського, 

5, вул. М. Грушевського, 

18/2,  

вул. Банкова, 6-8,                          

вул. Банкова, 5-7,                           

вул. Шовковична, 2,  

вул. Шовковична, 4,                     

вул. Інститутська, 8, 

вул. Садова, 3,                         

вул. Садова 3А. 

Лот 2 – послуги з 

постачання водяної пари і 

гарячої води (включно з 

1161 
Державний 

бюджет 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

вересень 

Відділ експлуатації 

та ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

 



холодоагентами) в 

нежитлове приміщення по 

пров. Рильський, 8 

14 

Послуги з водопостачання 

та водовідведення в 

нежитлове приміщення по 

пров. Рильський, 8 

1162 
Державний 

бюджет 
 

Закупівля в 

одного 

учасника 

вересень 

Відділ експлуатації 

та ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

15 

Послуги з постачання 

електричної енергії в 

будинки Верховної Ради 

України 

1163 
Державний 

бюджет 
 

Закупівля в 

одного 

учасника 

вересень 

Відділ експлуатації 

та ремонту 

технологічного 

обладнання 

___//___ 

16 

Послуги з перевезення 

вантажів спеціалізованим 

автомобільним 

транспортом 

1134 
Державний 

бюджет 
 

Запит 

цінових 

пропозицій 

жовтень  ___//___ 

17 

Вироби з паперу 

господарсько-побутового 

та санітарно-гігієнічного 

призначення 

1131 
Державний 

бюджет 
 

Запит 

цінових 

пропозицій 

листопад 

Відділ матеріально-

технічного 

забезпечення 

___//___ 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів (протокол № 36 від 12 листопада 2012 року). 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                   Е. ДЕНИСОВ 


