
Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Подовження дії ліцензії на використання 

інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»

48810000-9

Інформаційні системи

382 104,00 

(власний бюджет)
Відкриті торги Листопад 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного забезпечення «Система 

електронного документообігу АСКОД»

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

416 160,00

(власний бюджет)
Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки комп’ютерної програми "Програмний 

комплекс «Автоматизована система виплат 

Фонду (Операційний день Фонду системи 

виплат відшкодувань вкладникам)"

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

2 800 000,00                           

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки комп’ютерної 

програми «Єдина операційно-інформаційна 

система неплатоспроможних банків».

72250000-2

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

6 300 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги телефонного зв’язку 

64210000-1

Послуги телефонного 

зв’язку

148 061,00                      

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з пересилання відправлень  "Укрпошта 

Стандарт"

64110000-0                           

Поштові послуги

350 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги з технічної підтримки комп’ютерної 

програми «Програмний комплекс з виведення 

неплатоспроможних банків з ринку»

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

2 700 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з ремонту та технічної підтримки  

дискової підсистеми NetАpp FAS8200, що є 

складовою програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

1 133 767,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020  рік 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Єдина операційно-інформаційна система 

неплатоспроможних банків»

72210000-0                             

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

585 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Канцелярське приладдя різне

30190000-7                            

Офісне устаткування та 

приладдя різне

281 309,14               

(власний бюджет)
Відкриті торги серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Папір для друку 

30190000-7                            

Офісне устаткування та 

приладдя різне

360 890,74                             

(власний бюджет)
Відкриті торги жовтень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Конверти

30190000-7                            

Офісне устаткування та 

приладдя різне

48 500,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Комп’ютерне обладнання 
30230000-0                             

Комп’ютерне обладнання

1 283 055,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуга "Лінія 800"

64210000-1                            

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних

80 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги надання каналів передачі даних 

64210000-1                             

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних

88 786,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги передавання інформації засобами 

системи електронної пошти Національного 

банку України

72410000-7                         

Послуги провайдерів

96 545,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги доступу до мережі Інтернет з захистом 

від DDoS атак

72410000-7                             

Послуги провайдерів

291 489,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги зі зберігання та обробки даних у формі 

хмарного (віртуального) дата-центру (власні 

кошти)

72410000-7                        

Послуги провайдерів

2 174 976,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з друкування (виготовлення) рекламно-

інформаційної продукції з символікою Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

79820000-8                           

Послуги, пов’язані з 

друком

215 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги  з просування інформаційних 

матеріалів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб в  мережі Інтернет

79340000-9                                      

Рекламні та маркетингові 

послуги

1 140 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з організації та проведення прес-

конференції для регіональних засобів масової 

інформації (ЗМІ)

79950000-8                                       

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

300 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги аудиту фінансової звітності Фонду за 

рік, що закінчився 31.12.2019, складеної за 

міжнародними стандартами фінансової звітності

79210000-9                            

Бухгалтерські та 

аудиторські послуги

950 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Перебийніс О.С.

Програмна продукція: примірники антивірусних 

програмних забезпечень типу McAfee та Tenable 

48760000-3                               

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

від вірусів

2 309 550,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення ObserveIT для забезпечення 

Централізованого комплексу управління 

інформаційною безпекою неплатоспроможних 

банків

48210000-3

Пакети мережевого 

програмного забезпечення

243 765,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Програмна продукція: примірники 

антивірусного програмного забезпечення типу 

McAfee для забезпечення Централізованого 

комплексу управління інформаційною безпекою 

неплатоспроможних банків

48760000-3                               

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

від вірусів

381 431,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги по додатковому налаштуванню системи 

SIEM McAfee, Antispam McAfee

72250000-2                          

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

300 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки системи керування 

базами даних Oracle 

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

4 226 040,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги розширеної технічної підтримки 

системи керування базами даних Oracle 

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

2 420 308,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного комплексу «Звітність 

банків» 

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

1 961 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження і технічної підтримки 

програмного забезпечення  колл-центру Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб «Smile 

IPCC» 

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

139 708,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки комп’ютерної програми "Веб-сайт 

Фонд Гарантування Вкладів Фізичних Осіб"                              

("Веб-сайт FG.GOV.UA")

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

149 679,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
листопад 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки Програмного 

комплексу користувача центру сертифікації 

ключів "ІІТ Користувач  ЦСК-1"

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

25 573,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Програмний комплекс з виведення 

неплатоспроможних банків з ринку»

72210000-0                        

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

3 500 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з модернізації програмного комплексу 

«Автоматизована система виплат Фонду» 

72210000-0                      

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

1 576 140,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Єдина операційно-інформаційна система 

неплатоспроможних банків»

72210000-0                             

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

3 080 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного комплексу 

«Звітність банків»

72210000-0                           

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

3 504 303,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

"Веб-сайт Фонд Гарантування Вкладів Фізичних 

Осіб" ("Веб-сайт FG.GOV.UA")

72210000-0                               

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

891 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації системи аналізу даних та 

аналітичної звітності 

72210000-0                               

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

4 000 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги липень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного 

забезпечення «Система електронного 

документообігу АСКОД»

72210000-0                               

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

200 000,00                             

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розробки та впровадження системи 

управління бізнес процесами Фонду

72210000-0                              

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

2 200 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розробки та впровадження Веб-

порталу Фонду для клієнтів

72210000-0                        

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

3 500 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Примірники програмного забезпечення з аналізу 

даних та аналітичної звітності

48480000-6

Пакети програмного 

забезпечення для продажу 

та реалізації продукції і 

бізнес-аналітики

1 523 969,40                             

(власний бюджет)
Відкриті торги червень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення Oracle
48610000-7

Cистеми баз даних

15 127 627,90                             

(власний бюджет)
Відкриті торги квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту друкуючої та копіювальної техніки

50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки

550 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування основної 

системи зберігання даних

серії HDS Hitachi Unified Storage 1ХХ 

50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки

1 252 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту комп’ютерної техніки і  периферійних 

пристроїв

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

176 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічної підтримки комп’ютерного 

обладнання Flex System та Storwize V3700, що є 

складовою програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

445 600,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з сервісного обслуговування джерел 

безперебійного живлення марки APC 

G3HT40KHLS, що є складовою частиною 

програмно-апаратного комплексу Lenovo Flex 

System

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

290 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги віртуальної кімнати даних
72310000-1 Послуги з 

обробки даних

900 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Право на використання інформаційно-

аналітичної системи пошуку і обробки 

інформації

48610000-7

Cистеми баз даних

167 940,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з конфігурування програмного 

забезпечення для ведення бухгалтерського 

обліку

72260000-5  Послуги, 

пов’язані з програмним 

забезпеченням

198 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги червень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги впровадження системи керування 

обліковими записами користувачів

72260000-5  Послуги, 

пов’язані з програмним 

забезпеченням

1 900 000,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Модернізація програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System 
99999999-9

9 848 026,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення VMware SRM

48210000-3

Пакети мережевого 

програмного забезпечення

690 283,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги жовтень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення Vmware

48210000-3

Пакети мережевого 

програмного забезпечення

2 461 444,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

Полка HUS 130 12x3Tb 
48820000-2

Сервери

2 016 700,00                             

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з супроводження системи аналізу даних 

та аналітичної звітності

72250000-2                             

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

1 135 818,00

(власний бюджет)
Відкриті торги травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного комплексу 

«Автоматизована система виплат Фонду» 

72210000-0                      

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

1 323 860,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура
червень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 13 листопада 2019 року № 543/19 (зі змінами, затвердженими рішенням ТК від 10.03.2020 № 130/20).

Голова тендерного комітету ____________ С.В. Рекрут
(підпис)

Cекретар тендерного комітету ___________ Т.М. Мазур
(підпис)


