
19.02.2021 р. 
Інформація щодо процедур закупівель 

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

Найменуван 
ня предмета 
закупівлі із 
зазначенням 
коду ЄЗС 

Вид та 
ідентифікато 
Р 
процедури 
закупівлі 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Обгрунтування 

технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

очікуваної вартості 
предмета закупівлі 

Послуги з 
розміщення 
обладнання 
на 
технічному 
майданчику 
та захист від 
ООо5-атак 
(код за 
ДК021:2015-
72250000-2 
Послуги, 
пов'язані із 
системами та 
підтримкою) 

Переговорна 
процедура 

UA-2021-02-
19-002816-Ь 

189 138,60 
грн. 

З метою 
забезпечення захисту 
інформації в 
інформаційно-
телекомунікаційній 
системі веб-сайту 
Українського центру 
оцінювання якості 
освіти відповідно до 
вимог законодавства 
та нормативних 
документів системи 
технічного захисту 
інформації було 
створено комплексну 
систему захисту 
інформації веб-сайту 
Українського центру 
оцінювання якості 
освіти (далі - КСЗІ 
ITC веб-сайту 
УЦОЯО). 
Завершальним 
етапом створення 
КСЗІ ITC веб-сайту 
УЦОЯО було 
проведення 
державної 
експертизи у сфері 
технічного захисту 
інформації, за 
результатами якої 
отримано Атестат 
відповідності, що 
зареєстрований в 
Адміністрації 
Державної служби 
спеціального зв'язку 
та захисту 
інформації України 
від 25 листопада 
2016 року за№ 

З урахуванням вимог 
наказу Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України від 
12.02.2020 №275 «Про 
затвердження примірної 
методики визначення 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі», 
вартість послуг визначена 
відповідно до закупівельної 
ціни минулих періодів з 
урахуванням реальної 
потреби та наявних коштів 
на 2021 рік. 



14541. У 2020 році у 
зв'язку із 
закінченням строку 
дії вищезазначеного 
Атестату, проведено 
додаткову державну 
експертизу та 
отримано новий 
Атестат 
відповідності, що 
зареєстрований в 
Адміністрації 
Державної служби 
спеціального зв'язку 
та захисту 
інформації України 
від 24 грудня 2020 
року за № 22376 
(далі - Атестат 
відповідності). Пп. 
2.1.2 п. 2.1 розділу 2 
Експертного 
висновку (є 
додатком до 
Атестата 
відповідності) 
визначено, що 
серверна частина 
ITC веб-сайту 
УЦОЯО знаходиться 
на території 
датацентру ПрАТ 
«ДАТАГРУП» за 
адресою м. Київ, вул. 
Смоленська, 31/33. 
Датацентр ПрАТ 
«ДАТАГРУП» на 
договірних умовах 
забезпечує: -
розміщення 
серверного 
обладнання ITC веб-
сайту; - канал 
підключення до 
мережі Інтернет 
через власне 
комунікаційне 
обладнання; -
безперебійне 
електроживлення від 
власних джерел 
безперебійного 
живлення; - захист 
від атак типу 



«відмова в 
обслуговуванні»; -
стабільні кліматичні 
умови для комплексу 
технічного захисту; -
фізичну охорону 
серверного 
обладнання ITC веб-
сайту. Враховуючи 
вищевикладене, 
зміна майданчику 
для фізичного 
розміщення 
серверного 
обладнання призведе 
до необхідності 
побудови нової 
комплексної системи 
захисту інформації і, 
як наслідок, 
неможливості 
функціонування ITC 
веб-сайту УЦОЯО. 


