
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 розміщення оголошень Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

99999999-9

не визначено
80 000,00 грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги користування сервісом "ЕЛЕКТРОННІ 

ВІСТІ" 

72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних
9 972,00 грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Стесіна О.В.

Подовження дії ліцензій на використання 

інформаційно-правової системи «Ліга-Закон»

48810000-9 Інформаційні 

системи
199 000,00 cічень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги доступу до інформаційного сайту 

Cbonds-України

92400000-5  Послуги 

інформаційних агентств
14 000,00 січень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Нужненко О.В.

Страхування членів виконавчої дирекції Фонду, 

уповноваженої особи Фонду

66510000-8 Страхові 

послуги
20 000,00 серпень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Підвищення кваліфікації та навчання кадрів

80570000-0 Послуги з 

професійної підготовки у 

сфері підвищення 

кваліфікації

199 500,00 січень-грудень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з проведення тренінгів для керівників

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

132 000,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з консолідації обраних ринкових даних у 

вигляді статистичних показників та проведення 

порівняльного аналізу рівнів оплати праці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб з ринковими 

даними

79330000-6 Статистичні 

послуги
198 000,00 cерпень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з підключення, супроводження (технічного 

обслуговування) системи електронного 

документообігу Фонду до СЕВ ОВВ шляхом 

інтеграції відомчої системи електронного 

документообігу, та здійснення обміну електронними 

документами з використанням ЕЦП, отримання 

юридично значимої електронної квитанції в СЕВ 

ОВВ

72720000-3 Послуги у 

сфері глобальних мереж
34 565,14 березень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2018  рік 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016
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Примітки

Програмне забезпечення "АГЕНТ ПЕРЕДАЧІ 

ФАЙЛІВ TSPFOSS"

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

988,00 січень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги використання АРМ-НБУ (НБУ)

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

700,00 січень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги використання програмного забезпечення 

"Клієнт-банк НБУ"

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

1 370,00 січень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

SSL сертифікат (доступ до системи формування 

запиту на отримання SSL сертифікату Comodo 

Premium WildCard)

48730000-4 Пакети 

програмного забезпечення 

для забезпечення безпеки

7 000,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліцензії програмного забезпечення Бітрікс 

Програмна продукція "Бітрікс: Управління сайтом". 

Малий бізнес, "Бітрікс24": Корпоративний портал - 

500

48220000-6  Пакети 

програмного забезпечення 

для мереж Інтернет та 

Інтранет

158 000,00 вересень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліцензія програмного забезпечення типу Adobe 

Photoshop CC

48320000-7 Пакети 

програмного забезпечення 

для роботи з графікою та 

зображеннями

12 000,00 березень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліцензії на програмне забезпечення з 

адміністрування баз даних Toad for Oracle

48610000-7 Системи баз 

даних
83 700,00 травень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з періодичного технічного обслуговування 

генератору GEP 165

50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування техніки

55 000,00 жовтень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з організації та проведення прес-

конференцій

79950000-8 Послуги з 

організації виставок, 

ярмарок і конгресів

110 000,00 травень-грудень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з розміщення просвітніх матеріалів Фонду в 

регіональних ЗМІ

79340000-9 Рекламні та 

маркетингові послуги
0,00 березень 2018 Скасована за вимогою ініціатора закупівлі

Послуги з розміщення банерної реклами
79340000-9 Рекламні та 

маркетингові послуги
50 000,00 квітень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.
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Послуги з письмового перекладу
79530000-8  Послуги з 

письмового перекладу
90 000,00 червень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги моніторингу інформаційного простору

79310000-0 Послуги з 

проведення ринкових 

досліджень

162 000,00 травень  2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Страхування ТЗ
66510000-8 Страхові 

послуги
71 000,00 квітень-червень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Страхування цивільної відповідальності власників ТЗ 
66510000-8 Страхові 

послуги
5 400,00 квітень-червень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Страхування водія на випадок нещасної події
66510000-8 Страхові 

послуги
900,00 квітень-червень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Стікери, блокноти, ділові щоденники

22810000-1 Паперові чи 

картонні реєстраційні 

журнали

22 144,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Папки та швидкозшивачі

22850000-3 

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя

16 391,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Господарські товари (корзина для сміття, шило)

39220000-0 Кухонне 

приладдя, товари для дому 

та господарства і приладдя 

для закладів громадського 

харчування

4 100,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Лінійки, рамки для грамот
39290000-1 Фурнітура 

різна
4 146,00 липень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Канцелярське приладдя (настільний канцелярський 

набір, станок для прошивки документів)

39260000-2 Секційні лотки 

та канцелярське приладдя
19 480,00 липень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клеї 24910000-6 Клеї 6 405,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Рідина для чищення дошок
39830000-9 Продукція для 

чищення
737,00 липень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клепки до дірокола
44530000-4 Кріпильні 

деталі
3 000,00 липень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Фарби 44810000-1 Фарби 1 204,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Гумові вироби (автомобільні шини) 19510000-4 Гумові вироби 24 000,00 травень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Бензин А-95, літри 
09130000-9 Нафта і 

дистиляти
60 000,00 вересень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Аптечки офісні

33190000-8 Медичне 

обладнання та вироби 

медичного призначення 

різні

2 500,00 вересень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Стелаж для архіву 39130000-2 Офісні меблі 4 800,00 травень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з ТО і ремонту пасажирських 

автомобілів/Стоянка, мийка, медичні огляди водіїв 

(Національний банк України)

50110000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання

76 946,64 квітень-грудень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги експертної оцінки майна

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

10 000,00 червень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з утилізації списаного майна

90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі 

сміттям

10 000,00 серпень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги експертна діагностика технічного стану 

майна

71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

10 000,00 серпень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Бланки (бланки суворої звітності, бланки листів, 

протоколів)
22820000-4 Бланки 4 000,00 березень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

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

послуги
18 000,00 січень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Знаки поштової оплати 22410000-7 Марки 100 000,00 березень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Періодичні видання 22210000-5 Газети 30 000,00 листопад 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.
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Послуги в галузі права, послуги користування 

реєстрами

79140000-7 Послуги з 

юридичної консультації та 

правового інформування

186 120,00 січень- грудень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Семенов Г.В., Мисник К.П.

Послуги з оновлення інформаційних масивів 

спеціалізованого програмного комплексу 

«Комп’ютерна програма «Автоматизована система 

комп’ютерного аналізу «Айсберг», версія Х7.10».

98390000-3 Інші послуги 198 000,00 червень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Виготовлення перепусток

22450000-9 Друкована 

продукція з елементами 

захисту

8 960,00 січень-грудень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Послуги з заправки вогнегасників
24950000-8 Спеціалізована 

хімічна продукція
9 000,00 грудень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Перебийніс Є.М.

Офісні меблі для конференційної зали (39120000-9, 

39110000-6) 

39110000-6 Сидіння, 

стільці та супутні вироби і 

частини до них

16 359,00 лютий 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Проїзні квитки
34980000-0                                

Транспортні квитки
9 000,00 червень-грудень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Примірник ліцензійного програмного забезпечення 

Автоматизований клієнт Комп'ютерної програми 

"Система корпортаивної елекронної пошти 

"FossDocMail"

48220000-6  Пакети 

програмного забезпечення 

для мереж Інтернет та 

Інтранет

2 415,00 липень 2018
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Презентаційний виріб (пам’ятна медаль) до 20-ї 

річниці від дня заснування Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб

18510000-7 Ювелірні 

вироби та супутні товари
192 552,00 серпень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Нужненко О.В.

Презентаційний виріб (футляр до пам’ятної 

медалі) до 20-ї річниці від дня заснування 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

18530000-3 Подарунки та 

нагороди
13 100,00 серпень 2018

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Нужненко О.В.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 15 грудня 2017 № 861/17  (зі змінами, затвердженими рішеннями ТК від 01.08.2018 № 655/18, від 02.08.2018 № 667/18).

Голова тендерного комітету К.М. Ворушилін

(підпис)

Секретар тендерного комітету Т.М. Мазур
(підпис)

_____________________________

______________________________

Сторінка 5 із 5


