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Примітки

Послуги з розміщення оголошень Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб

99999999-9

не визначено
60 000,00 грудень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги страхування членів виконавчої дирекції 

Фонду, уповноваженої особи Фонду (власні кошти)

66510000-8 Страхові 

послуги
18 000,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги страхування ТЗ (власні кошти)
66510000-8 Страхові 

послуги
70 567,00 квітень-червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування цивільної відповідальності 

власників ТЗ (власні кошти)

66510000-8 Страхові 

послуги
6 000,00 квітень-червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування водія на випадок нещасної події 

(власні кошти)

66510000-8 Страхові 

послуги
900,00 квітень-червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Нитки для прошиву 200 м (власні кошти)
19440000-2 Синтетичні 

нитки та пряжа
740,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Бланки (грамоти, подяки) (власні кошти) 22820000-4 Бланки 350,00 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Шини автомобільні 19510000-4 Гумові вироби 24 000,00 травень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Періодичні видання 22210000-5 Газети 35 000,00 листопад 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Знаки поштової оплати 22410000-7 Марки 180 000,00 лютий 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Виготовлення перепусток

22450000-9 Друкована 

продукція з елементами 

захисту

6 992,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Стікери, блокноти, ділові щоденники (власні кошти)

22810000-1 Паперові чи 

картонні реєстраційні 

журнали

26 204,72 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
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Примітки

Папки та швидкозшивачі (власні кошти)

22850000-3 

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя

17 159,06 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клеї (власні кошти) 24910000-6 Клеї 5 509,62 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників
24950000-8 Спеціалізована 

хімічна продукція
9 900,00 листопад 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Перебийніс Є.М.

Калькулятор
30140000-2 Лічильна та 

обчислювальна техніка
14 760,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Апаратура для запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу

32330000-5 Апаратура для 

запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу

7 000,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Патч-корд
32420000-3  Мережеве 

обладнання
14 400,00 травень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Патчкорд оптичний
32560000-6 Оптоволоконні 

матеріали
16 200,00 травень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Корзина для сміття, шило

39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому 

та господарства і приладдя 

для закладів громадського 

харчування

2 574,00 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Різальні інструменти (ножиці, різак) (власні кошти)
39240000-6 Різальні 

інструменти 
2 746,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Канцелярське приладдя (настільний канцелярський 

набір) (власні кошти)

39260000-2 Секційні лотки 

та канцелярське приладдя 
5 880,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Лінійки, рамки для грамот (власні кошти)
39290000-1 Фурнітура 

різна 
8 293,62 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Рідина для чищення дошок (власні кошти)
39830000-9 Продукція для 

чищення
871,00 серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Ламінатор (власні кошти)

42990000-2 Машини 

спеціального призначення 

різні

3 496,00 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Іменна табличка, сейф
44420000-0 Будівельні 

товари 
9 866,00 липень-серпень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Фарби (власні кошти) 44810000-1 Фарби 1 204,86 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Примірники програмного забезпечення (невиключні 

ліцензії) Бітрікс (власні кошти)

48220000-6 Пакети 

програмного забезпечення 

для мереж Інтернет та 

Інтранет

169 800,00 вересень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірник ліцензійного (невиключна ліцензія) 

програмного забезпечення Автоматизований клієнт 

Комп'ютерної програми "Система корпоративної 

електронної пошти "FossDocMail" (власні кошти)

48220000-6 Пакети 

програмного забезпечення 

для мереж Інтернет та 

Інтранет

4 830,00 липень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення для створення 

та редагування файлів типу PDF

48320000-7 Пакети 

програмного забезпечення 

для роботи з графікою та 

зображеннями

12 800,00 лютий 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського обліку

48440000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку

104 242,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Супровід АРМ-НБУ-інф

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

576,00 січень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з обслуговування системи «Клієнт-банк НБУ»

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

620,00 січень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з ТО і ремонту пасажирських 

автомобілів/Стоянка, мийка, медичні огляди водіїв 

(Національний банк України) (власні кошти)

50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання

76 946,64 січень-грудень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. / У зв'язку з припиненням дії 

договору від 07.04.2004, послуги мийки 

автомобілів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб винесено окремою закупівлею

Послуги мийки автомобілів Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (власні кошти)

50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання

9 400,00 вересень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з періодичного технічного обслуговування 

генератору GEP 165

50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування техніки

55 000,00 жовтень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.
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Кур’єрські послуги (послуги спецзв'язку)
64120000-3 Кур’єрські 

послуги
10 000,00 січень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги експертна діагностика технічного стану майна

71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

10 000,00 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з конфігурування програмного забезпечення 

для ведення бухгалтерського обліку (власні кошти)

72260000-5  Послуги, 

пов’язані з програмним 

забезпеченням

198 000,00 липень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги інтернет-сервісу InfoStream Client  
72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних
18 000,00 грудень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Стесіна Ф.П.

Послуги доступу до інформаційно-правової системи 

«Прецедент»

72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних
3 228,00 червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з доступу до онлайн-ресурсу
72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних
25 000,00 січень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з генерації цифрових сертифікатів для 

організації безпечної взаємодії електронними 

протоколами обміну даними у стандарті SSL

72420000-0 Послуги у 

сфері розвитку Інтернету
8 400,00 червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з надання доступу шляхом підключення 

Системи електронного документообігу до Системи 

електронної взаємодії органів виконавчої влади версії 

2.0

72720000-3 Послуги у 

сфері глобальних мереж
23 218,00 березень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з підтримки номерних ресурсів Інтернету
72720000-3 Послуги у 

сфері глобальних мереж
6 722,00 грудень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з консолідації обраних ринкових даних у 

вигляді статистичних показників: визначення 

ринкового рівня оплати праці за посадами, які існують 

у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (власні 

кошти)

79330000-6 Статистичні 

послуги
70 000,00 червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з розміщення інформаційних матеріалів Фонду 

в мережі Інтернет

79340000-9 Рекламні та 

маркетингові послуги
190 000,00 березень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з проведення тренінгів для керівників

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

97 000,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги експертної оцінки майна

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

10 000,00 червень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Послуги з перекладу Річного звіту Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб за 2018 рік

79530000-8 Послуги з 

письмового перекладу
53 000,00 травень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з письмового перекладу
79530000-8 Послуги з 

письмового перекладу
20 750,00 жовтень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з організації та проведення прес-конференції

79950000-8 Послуги з 

організації виставок, 

ярмарок і конгресів

115 000,00 листопад 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з проведення прес-конференцій, круглих 

столів (власні кошти)

79950000-8 Послуги з 

організації виставок, 

ярмарок і конгресів

24 000,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги палітурні
79970000-4 Видавничі 

послуги
10 000,00 жовтень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Комп’ютерне обладнання (власні кошти)
30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання
120 800,00 червень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги архівні 

79990000-0 Різні послуги, 

пов’язані з діловою 

сферою

40 000,00 вересень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги з підвищення кваліфікації та навчання кадрів

80570000-0 Послуги з 

професійної підготовки у 

сфері підвищення 

кваліфікації

199 000,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з утилізації списаного майна

90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі 

сміттям

10 000,00 серпень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з оновлення інформаційних масивів системи 98390000-3 Інші послуги 161 100,00 червень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Аптечки офісні (власні кошти)

33190000-8 Медичне 

обладнання та вироби 

медичного призначення 

різні

5 750,00 вересень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Транспортні квитки
34980000-0 Транспортні 

квитки
134 160,00 січень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги в галузі права

79140000-7 Послуги з 

юридичної консультації та 

правового інформування

80 000,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Семенов Г.В.

Юридичні послуги, пов'язані з оформленням і 

засвідченням документів

79130000-4 Юридичні 

послуги, пов’язані з 

оформленням і 

засвідченням документів

170 000,00 січень-грудень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Семенов Г.В.
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Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 
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Розмір бюджетного 
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предмета закупівлі

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги користування реєстрами ДП 

"НАЦ.ІНФОРМ.СИСТЕМ"

79140000-7 Послуги з 

юридичної консультації та 

правового інформування

6 120,00 січень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Семенов Г.В.

Вогнегасник

35110000-8 

Протипожежне, 

рятувальне та захисне 

обладнання

9 600,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Програмна продукція – програмні криптографічні 

засоби захисту інформації, а саме Програмний 

комплекс користувача центру сертифікації ключів «ІІТ 

Користувач ЦСК-1» 

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

96 500,00 січень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з організації та обслуговування 12-их 

щорічних зборів Євразійського регіонального комітету 

Міжнародної асоціації страховиків депозитів та 

міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

55120000-7

Послуги з організації 

зустрічей та конференцій у 

готелях

197 811,43 березень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з проведення офіційного прийому (вечері) за 

участю іноземних представників і делегацій в рамках 

проведення 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

55320000-9

Послуги з організації 

харчування
90 000,00 березень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з організації фото-супроводження 12-их 

щорічних зборів Євразійського регіонального комітету 

Міжнародної асоціації страховиків депозитів та 

міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

7996000-1 Послуги 

фотографа та супутні 

послуги

72 736,97 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з організації та проведення розважальної шоу-

програми під час офіційного прийому (вечері) за 

участю іноземних представників і делегацій в рамках 

проведення 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

92340000-6 Розважальні 

послуги, пов’язані з 

танцями та шоу

199 999,10 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Мікрофон для конференцій
32350000-1 Частини до 

аудіо- та відеообладнання
2 500,00 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.
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Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 
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проведення процедури 

закупівлі

Примітки

Частини до обладнання аудіо забезпечення
32350000-1 Частини до 

аудіо- та відеообладнання
35 100,00 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного забезпечення синхронного 

перекладу протягом проведення 12-их щорічних зборів 

Євразійського регіонального комітету Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів та міжнародної 

конференції на тему «Інформаційні технології для 

кризового управління врегулювання банків»

99999999-9 

Не відображене в інших 

розділах

19 560,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з розробки дизайну приміщення для 

проведення 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

79930000-2 Професійні 

дизайнерські послуги
28 000,00 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги усного синхронного перекладу з української 

(російської) мови на англійську мову і навпаки під час 

проведення 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

79540000-1

Послуги з усного 

перекладу

51 475,52 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Екскурсійні послуги для іноземних представників і 

делегацій в рамках проведення 12-их щорічних зборів 

Євразійського регіонального комітету Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів та міжнародної 

конференції на тему «Інформаційні технології для 

кризового управління врегулювання банків»

63510000-7 

Послуги туристичних 

агентств та подібні 

послуги

13 000,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з організації та проведення заходу культурної 

програми за участю іноземних представників і 

делегацій в рамках проведення 12-их щорічних зборів 

Євразійського регіонального комітету Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів та міжнародної 

конференції на тему «Інформаційні технології для 

кризового управління врегулювання банків»

92520000-2 

Послуги музеїв та послуги 

зі збереження історичних 

пам’яток і будівель

98 441,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з залучення компетентного персоналу для 

проведення та адміністрування 12-их щорічних зборів 

Євразійського регіонального комітету Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів та міжнародної 

конференції на тему «Інформаційні технології для 

кризового управління врегулювання банків»

79620000-6 

Послуги із забезпечення 

персоналом, у тому числі 

тимчасовим

148 186,80 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Сторінка 7 із 9



Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 
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проведення процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з виробництва короткого відео-фільму та 

набору коротких анімованих відео-роликів для 

оформлення екранів та ротації на екранах  в рамках 12-

их щорічних зборів Євразійського регіонального 

комітету Міжнародної асоціації страховиків депозитів 

та міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

92110000-5 

Послуги з виробництва 

кіноплівки та відеокасет і 

супутні послуги

64 400,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги зі здійснення освітлення приміщення при 

проведенні 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

99999999-9 

Не відображене в інших 

розділах

199 000,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги зі звукового забезпечення проведення 12-их 

щорічних зборів Євразійського регіонального комітету 

Міжнародної асоціації страховиків депозитів та 

міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

99999999-9 

Не відображене в інших 

розділах

199 270,00 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з демонстрації відео матеріалів, необхідних 

для проведення 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

99999999-9 

Не відображене в інших 

розділах

199 540,40 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Професійні дизайнерські послуг з декорування 

приміщення  для проведення 12-их щорічних зборів 

Євразійського регіонального комітету Міжнародної 

асоціації страховиків депозитів та міжнародної 

конференції на тему «Інформаційні технології для 

кризового управління врегулювання банків»

79930000-2 Професійні 

дизайнерські послуги
92 162,40 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Оренда техніки для qr-реєстрації учасників при 

проведенні 12-их щорічних зборів Євразійського 

регіонального комітету Міжнародної асоціації 

страховиків депозитів та міжнародної конференції на 

тему «Інформаційні технології для кризового 

управління врегулювання банків»

99999999-9 

Не відображене в інших 

розділах
12 880,00 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.
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Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 
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класифікаторів 
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Код згідно з 
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проведення процедури 

закупівлі

Примітки

Послуги з фізичної охорони об’єкта проведення 12-их 

щорічних зборів Євразійського регіонального комітету 

Міжнародної асоціації страховиків депозитів та 

міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

75240000-0 Послуги із 

забезпечення громадської 

безпеки, охорони 

правопорядку та 

громадського порядку

10 000,80 квітень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Послуги з транспортного обслуговування учасників 12-

их щорічних зборів Євразійського регіонального 

комітету Міжнародної асоціації страховиків депозитів 

та міжнародної конференції на тему «Інформаційні 

технології для кризового управління врегулювання 

банків»

60140000-1 Нерегулярні 

пасажирські перевезення
22 884,00 квітень 2019

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Лапаєва Н.О.

Меблі (крісло, стілець, диван та інше)

39110000-6 Сидіння, 

стільці та супутні вироби і 

частини до них

10 374,00 липень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Меблі (шафа, тумби, вішалки та інше) 39130000-2 Офісні меблі 15 897,03 липень 2019
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 10 грудня 2018 № 934/18 (зі змінами, затверджених рішеннями ТК від 12.09.2019 №447/19, №448/19).

Голова тендерного комітету C.В. Рекрут

(підпис)

Секретар тендерного комітету Т.М. Мазур

(підпис)

_____________________________

______________________________
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