
Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 
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Примітки

Послуги щодо конфігурування програмного 

забезпечення «1С підприємство 8» для ФГВФО

72265                                    

Послуги з конфігурування 

програмного забезпечення

191 100,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування та ремонту 

комп’ютерної техніки

50322                                         

Послуги з технічного 

обслуговування 

персональних комп’ютерів

172 500,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліцензії на використання інформаційно-правової 

системи «Ліга-Закон» на 2017 рік

48810                                           

Інформаційні системи
147 600,00 грудень 2016

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги надання  каналу  передачі даних між 

приміщенням Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) та 

Інформаційно-консультаційного центру Фонду (м. 

Київ, вул. Дмитрівська, 18/24)

64216                                              

Послуги систем 

електронної передачі 

електронних повідомлень 

та інформації

35 964,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги надання  виділеного каналу передачі даних 

між Фондом та НБУ (основний)

64216                                              

Послуги систем 

електронної передачі 

електронних повідомлень 

та інформації

77 760,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги надання виділеного каналу передачі даних 

між Фондом та НБУ (резервний)

64216                                              

Послуги систем 

електронної передачі 

електронних повідомлень 

та інформації

71 971,20 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з доступу до мережі Інтернет – 150

72411                                         

Постачальники Інтернет-

послуг

28 800,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2017 рік (в новій редакції)

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016
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Примітки

Послуги телефонного зв’язку

64211                                 

Послуги громадського 

телефонного зв’язку

133 056,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розміщення оголошень Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб
99999 Не визначено 80 000,00 грудень 2016

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з публікації інформації Фонду (оголошень, 

відомостей, повідомлень, рішень тощо), пов’язаної з 

виведенням неплатоспроможних банків з ринку

___ 183 200,00 грудень 2016

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.  Закупівля не підпадає під 

сферу застосування Закону України «Про 

публічні закупівлі»

Програмне забезпечення "АГЕНТ ПЕРЕДАЧІ 

ФАЙЛІВ TSPFOSS"

48731                                         

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

файлів

988,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Засоби технічного захисту НБУ

48731                                         

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

файлів

700,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з обслуговування системи «Клієнт-банк 

НБУ»

48731                                         

Пакети програмного 

забезпечення для захисту 

файлів

1 370,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з обслуговування системи "Електронна 

пошта НБУ"

72412                                           

Постачальники послуг 

електронної пошти

82 320,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги ІР-телефонії, а саме: лінія ІР-телефонії для 

передавання визовів з 800 лінії на call-центр Фонду

64215                                                

Послуги ІР-телефонії
9 360,00 грудень 2016

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуга "Лінія – 800"

64227                                           

Інтегровані 

телекомунікаційні послуги

718 748,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з доступу до мережі Інтернет – 1000

72411                                              

Постачальники Інтернет-

послуг

36 000,00 грудень 2016
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.
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Примітки

Послуги оренди приміщення за адресою: 

м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24
___ 237 538,34 грудень 2016

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Страхування членів виконавчої дирекції Фонду, 

уповноваженої особи Фонду, 

66510000-8                            

Страхові послуги
50 000,00 червень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Страхування ТЗ, cтрахування цивільної 

відповідальності власників ТЗ

66510000-8                            

Страхові послуги
76 100,00 липень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Бланки (бланки листів, протоколів)
22820000-4                                   

Бланки
1 000,00 вересень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Нитки для прошиву 200 м
19440000-2                               

Синтетичні нитки та пряжа
1 162,08 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Стікери, блокноти, ділові щоденники

22810000-1                                

Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали

54 235,38 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Папки та швидкозшивачі

22850000-3 

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя

48 822,28 квітень-грудень 2017
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

4 796,03 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Примітки

Калькулятори

30140000-2                                 

Лічильна та 

обчислювальна техніка

23 760,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Лінійки, рамки для грамот
39290000-1                 

Фурнітура різна
4 084,60 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Канцелярське приладдя (настільний канцелярський 

набір, станок для прошивки документів)

39260000-2                                     

Секційні лотки та 

канцелярське приладдя

22 728,80 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Кабелі та супутня продукція (кабелі, інструменти для 

монтажу кабеля)

44320000-9                                    

Кабелі та супутня 

продукція

3 200,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Клеї
24910000-6                                  

Клеї
12 846,14 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Ножиці
39240000-6                           

Різальні інструменти
6 332,68 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клепки до дірокола
44530000-4                          

Кріпильні деталі
600,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Фарби
44810000-1                              

Фарби
1 605,12 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Примітки

Мережеве обладнання (кабелі USB/UTP, патчкорди з 

міді, VoIp шлюз Cisco SB SPA8000)

32420000-3                            

Мережеве обладнання
51 250,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Гумові вироби (автомобільні шини, ізоляційні 

стрічки)

19510000-4                                 

Гумові вироби
20 100,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П./Бащев А.А.

Гальванічні батареї
31420000-6                               

Гальванічні батареї
1 500,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ящик для інструменту
18930000-7                                         

Мішки та пакети
500,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Електричні подовжувачі,вилка-розетки роз'ємні, 

пристрої розподілу електроживлення в серверні шафи

31220000-4                            

Елементи електричних 

схем

81 950,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Ліхтарі портативні з акумулятором (на голову)

31520000-7                                       

Світильники та 

освітлювальна арматура

1 700,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Монтажні рейки для ІБП у серверну шафу
44520000-1                                      

Замки, ключі та петлі
7 500,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Інструмент ручний (набор викруток, плоскогубці, 

круглогубці, кусачки, набори для виккрутки болтів)

44510000-8                                       

Знаряддя
7 500,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.
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Примітки

Бензин А-95, літри 
09130000-9                                                    

Нафта і дистиляти
60 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Проїзні квитки
34980000-0                                

Транспортні квитки
81 600,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Аптечки офісні

33190000-8                                         

Медичне обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні

2 750,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

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

Кур’єрські послуги
20 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Доступ до інформаційного сайту Cbonds-України

92400000-5                                              

Послуги інформаційних 

агентств

15 600,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Нужненко О.В.

Періодичні видання
22210000-5                               

Газети
30 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги трансляції аудіо роликів про систему 

гарантування вкладів на радіостанціях

92210000-6                               

Послуги радіомовлення
27 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Рекламно-інформаційні заходи (проведення прес-

конференцій, круглих столів, прес-клубів, 

розповсюдження інформації)

79950000-8                                           

Послуги з організації 

виставок, ярмарок і 

конгресів

52 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.
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Примітки

Послуги в галузі права 

79140000-7                                                      

Послуги з юридичної 

консультації та правового 

інформування

180 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Новіков В.В.

Книги
22110000-4                        

Друковані книги
10 250,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Апаратура для запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу (відеокамери)

32330000-5                                         

Апаратура для запису та 

відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу

48 800,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Прилади безперебійного живлення

31150000-2                                   

Баласти для розрядних 

ламп чи трубок

48 500,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Детектор цифрових радіокомунікацій PROTECT 

1207i

38430000-8                                 

Детектори та аналізатори
44 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Обладнання моніторингу серверного 

приміщення(контроль параметрів середовища)

38930000-3                                                   

Пристрої для вимірювання 

вологості та вологи

15 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Рація внутрішня Motorola TLKR T80 Extreme Quad 
32340000-8                                     

Мікрофони та гучномовці
5 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Пилосос для обслуговування комп'ютерного 

обладнання

39710000-2                              

Електричні побутові 

прилади

3 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.
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закупівлі

Примітки

Інструменти для паяння (паяльная станція, 

монтажний фен)

42660000-0                                             

Інструменти для паяння 

м’яким і твердим припоєм 

та для зварювання, 

машини та устаткування 

для поверхневої 

термообробки і гарячого 

напилювання

4 700,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Акумуляторна дрель-шуруповерт Makita DF330DWE

42650000-7                                  

Ручні інструменти 

пневматичні чи 

моторизовані

3 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Проектор Epson EB-W31 (V11H730040) 
38650000-6               

Фотографічне обладнання
20 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Мультиметр UNI-T UT61B

31680000-6                                  

Електричне приладдя та 

супутні товари до 

електричного обладнання

2 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Біндери для брошурування

42990000-2                           

Машини спеціального 

призначення різні

2 900,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Шафи металеві (для документів) 
39150000-8                                        

Меблі та приспособи різні
49 600,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Крісла офісні

39110000-6                                 

Сидіння, стільці та супутні 

вироби і частини до них

123 810,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Стелажі металеві
39130000-2                            

Офісні меблі
132 000,00 квітень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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SSL-сертифікати

48730000-4                                     

Пакети програмного 

забезпечення для 

забезпечення безпеки

9 000,00 березень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Програмне забезпечення для проведення 

інвентаризації

48440000-4                                           

Пакети перекладацького 

програмного забезпечення

60 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього обладнання 

(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 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги ремонту іншого майна Фонду

50850000-8                                             

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

меблів

9 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з заправки вогнегасників
24950000-8 Спеціалізована 

хімічна продукція
7 000,00 квітень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Перебийніс Є.М.

Послуги архіву

79990000-0                                                

Різні послуги, пов’язані з 

діловою сферою 

7 000,00 липень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги експертної оцінки майна

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

45 000,00 серпень-вересень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з утилізації списаного майна

90510000-5                              

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям

48 000,00 серпень-вересень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.
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Примітки

Послуги експертної діагностики технічного стану 

майна

71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та будівництва

48 000,00 серпень-вересень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги інтернет сервису Інфострім клієнт 

"Електронні вісті"

72310000-1                                               

Послуги з обробки даних
10 800,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Стесіна О.В.

Послуги з навчання та користування реєстрами ДП 

"Національні інформаційні системи"

79140000-7                                        

Послуги з юридичної 

консультації та правового 

інформування

6 120,00 березень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Послуги з письмового перекладу

79530000-8                                          

Послуги з письмового 

перекладу

100 000,00 квітень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з виготовлення перепусток

22450000-9                           

Друкована продукція з 

елементами захисту

19 264,00 березень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Підвищення кваліфікації та навчання кадрів

80570000-0                                     

Послуги з професійної 

підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації

199 500,00 січень-грудень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги надання каналів з неплатоспроможними 

банками
___ 3 175 632,00 вересень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.  Закупівля не підпадає під сферу 

застосування Закону України «Про публічні 

закупівлі»

Компенсація послуг з водопостачання ___ 66 000,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»
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Примітки

Компенсація послуг з постачання електроенергії ___ 2 399 111,60 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з постачання теплової енергії ___ 120 000,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з вивезення та знешкодження 

твердих побутових відходів
___ 240 000,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з прибирання приміщень та 

прилеглої території
___ 644 892,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з фізичної охорони ___ 840 000,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з технічного обслуговування 

ліфтів
___ 77 378,76 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з обслуговування системи ОПС 

та відеонагляду, систем автоматичної пожежної 

сигналізації

___ 147 561,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Компенсація послуг з обслуговування 

водоохолоджувальних агрегатів
___ 323 880,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»
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Примітки

Послуги оренди приміщення за адресою: м.Київ, 

вул.Січових Стрільців, 17
___ 9 162 190,80 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                         

Закупівля не підпадає під сферу застосування 

Закону України «Про публічні закупівлі»

Послуги, пов`язані із процедурою виведення 

неплатоспроможного банку з ринку (відновлення 

інформації на жорстких дисках, послуги 

комплексного аналізу неплатоспроможності банків; 

послуги спеціалістів з різних галузей знань; інше)

___ 15 605 000,00 січень-грудень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П., Єлейко Т.Я.  Закупівля не 

підпадає під сферу застосування Закону 

України «Про публічні закупівлі»

Послуги з виготовлення пломбіру під пластилін та 

чашки пломбіраторної зі штирком
___ 5 000,00 травень 2017

Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Мисник К.П.

Послуги доступу до інформаційно-аналітичної 

системи для використання та обробки запитів

98390000-3                                        

Інші послуги
195 000,00 червень 2017

Відповідальна особа за здійснення 

закупівлі Мисник К.П.

Автопричіп для встановлення дизель-генератору 

CAT® GEP 165

34220000-5                                            

Причепи, напівпричепи та 

пересувні контейнери

106 000,00 липень 2017
Відповідальна особа за здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 05 грудня 2016 N 197 (зі змінами, затвердженими рішенням ТК від 03.07.2017 № 270/17).

Голова тендерного комітету К.М. Ворушилін

(підпис)

    М. П.

Секретар тендерного комітету Т.М. Мазур

(підпис)

_____________________________

______________________________
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