
 

Додаток до Рішення Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра 

та надання послуг поштового зв’язку 

27 квітня 2022 року № 33 

  
 

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ, 

які необхідно здійснити для забезпечення потреб Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 
 

 

 

 

№ Найменування предмета закупівлі 
Обсяг закупівлі, 

грн. 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

1 2 3 4 

1 64210000-1  - Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних  (Послуги стаціонарного 

телефонного зв'язку - доступ і користування) 

104 000,00 ДЗД 

2 72410000-7  - Послуги провайдерів  (Послуги 

з надання доступу до мережі Internet) 
64 000,00 ДЗД 

3 79410000-1 - Консультаційні послуги з питань 

підприємницької діяльності та управління 

(Консультаційні послуги з питань 

оцінювання) (Послуги з незалежної оцінки 

об’єкта оренди) 

5 000,00 ДЗД 

4 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами 

та підтримкою (Послуги з супроводження та 

технічної підтримки Системи електронного 

документообігу) 

240 000,00 ДЗД 

5 98390000-3  -  Інші послуги  (Інші комунальні 

послуги, відшкодування витрат за 

сигналізацію, охорону, прибирання 

приміщень та інше) 

 

480 000,00 ДЗД 

6 70220000-9  -  Послуги з надання в оренду чи 

лізингу нежитлової нерухомості (Оренда 

приміщень) 

50,00 ДЗД 

7 71700000-5 Послуги з моніторингу та 

контролю (Моніторинг якості електронних 

комунікаційних послуг) 

35 998 694,00 

 
ДДН 
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8 72260000-5  - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням (Послуги з 

постачання програмного забезпечення)                            

(Послуги з активізації доступу до 

комп’ютерних систем інформаційно-

правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН)    

152 000,00 ДПЗ 

9 09320000-8   -  Пара, гаряча вода та пов‘язана 

продукція (Централізоване опалення) (Оплата 

теплопостачання) 

510 000,00 ДЗД 

10 65100000-4  - Послуги з розподілу води та 

супутні послуги (Оплата водопостачання та 

водовідведення) 

36 419,00 ДЗД 

11 09310000-5   -  Електрична енергія (Оплата 

електроенергії) 
1 390 050,00 ДЗД 

12 90510000-5  - Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям  (Оплата послуги з 

поводження з побутовими відходами) 

(Оплата інших енергоносіїв та інших 

комунальних послуг) 

12 291,00 ДЗД 

13 72260000-5 - «Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням (Консультативні 

послуги з питань обслуговування 

(супроводження) програмного забезпечення – 

комп’ютерна програма «Українська 

бухгалтерська система УБС» 

34 847,00 УФЗ 

14 72260000-5  - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням (Послуги з 

постачання програмного забезпечення)                                                              

(Послуги з постачання функціонального 

розширення та супроводження програмного 

забезпечення інформаційно-аналітичної 

системи КАДРИ-WEB)   

144 500,00 УП 

15 80570000-0  - Послуги з професійної 

підготовки у сфері підвищення кваліфікації   

 

81 601,00 УП 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа НКЕК                                           Віктор БОГДАН                     

відповідальна за організацію 

та проведення процедур  

закупівель  
 


