
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ 

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) 

 
Найменування 

предмету закупівлі із 

зазначенням коду 

ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних 

характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості 

предмета закупівлі 

розміру бюджетного 

призначення 

Послуги з видання 

ліцензії на право 

користування 

пакетів програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів 
(показник 

національного 

класифікатора 

України ДК 021:2015 

“Єдиний 

закупівельний 

словник” – ДК 

021:2015:48760000-

3:Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від вірусів) 

Відкриті торги 

(з 

особливостями) 

 

 

 

 

UA-2022-11-01-

010929-a 

300 000,00 
Гривня  

Антивірусне програмне 

забезпечення призначене 

для функціонування у 

складі комплексних 

систем захисту 

інформації (КСЗІ) в 

інформаційно-

телекомунікаційній 

системі Рахункової 

палати (ІТС РП). 

Технічні та якісні 

характеристики предмета 

закупівлі розроблені з 

урахуванням того, що 

управління ними буде 

здійснюватися 

існуючими наявними 

серверами 

адміністрування, які 

налаштовано на 

централізований 

моніторинг та управління 

всіма розгалуженими 

системами антивірусного 

захисту інфраструктури. 

Повинні 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 300 000,00грн. 

сформована відповідно до 

наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства 

України № 275 від 

18.02.2020 «Про 

затвердження примірної 

методики визначення 

очікуваної вартості предмета 

закупівлі» на підставі 

проведеного аналізу вартості 

надавачів вказаних послуг    

Розмір бюджетного 

призначення визначено  

Законом України «Про 

державний бюджет на 

2022 рік» за КПКВК 

6511010 «Керівництво 

та управління у сфері 

контролю за 

виконанням 

державного бюджету» 

відповідно до 

бюджетного запиту на 

2022 рік. 

Кошторисом на 2022 

рік та розрахунками до 

нього, затвердженим 

рішенням Рахункової 

палати  від 25.01.2022 

року  № 1-4 (зі 

змінами) визначено 

обсяг фінансування на 

рівні 300,0 тис.грн. за 

ДК 021:2015: 

48760000-3:Пакети 

програмного 

забезпечення для 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-005490-b
https://gov.e-tender.ua/tender/programne-zabezpechennya/UA-2022-11-01-010929-a-posluhy-z-vydannya-licenziyi-na-pravo-korystuvannya-paketiv-prohramnoho
https://gov.e-tender.ua/tender/programne-zabezpechennya/UA-2022-11-01-010929-a-posluhy-z-vydannya-licenziyi-na-pravo-korystuvannya-paketiv-prohramnoho


забезпечити захист від: 

шкідливих програм, 

троянського програмного 

забезпечення, 

клавіатурних шпигунів, 

рекламного програмного 

забезпечення, фішингу, 

шпигунського 

програмного 

забезпечення, руткітів, 

скриптів, потенційного 

небажаного та 

небезпечного 

програмного 

забезпечення, мережевих 

атак та спаму. 

Захист від загроз 

типу “ботнет, ІР та МАС 

спуфінгу, “нульового” 

дня” та загроз, здатних 

використовувати 

уразливості Java, Flash та 

інших додатків. 

Детальний опис 

технічних вимог 

наведено в Додатку 2 до 

Тендерної документації 

даної закупівлі. 

 

захисту від вірусів. 

 

 
 


