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 РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР 

ЗАКУПІВЕЛЬ (В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ) 

на 2016  рік 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016 

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги страхування від 

нещасних випадків і 

страхування здоров'я 

65.12.1 (66331), а саме: 

страхування членів 

виконавчої дирекції 

Фонду, уповноваженої 

особи Фонду, водія 

 
100 300,00                  

(сто тисяч триста) 
 липень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Нужненко О.В.       

(Мазур Т.М.) 

 

 

Послуги лікувальних 

закладів 86.10.1 (85111),  

а саме:  медичні огляди 

осіб, що працюють з 

ПЕОМ 

 

119 700,00                  

(сто дев’ятнадцять 

тисяч сімсот) 

 жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

(Перебийніс Є.М.) 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Вироби канцелярські, 

паперові 17.23.1 (22816, 

22817, 22820, 30192, 

30197, 30199), а саме: 

канцелярське приладдя 

паперове 

 

136 870,64                  

(сто тридцять шість 

тисяч вісімсот  

сімдесят, 64) 

 

січень 2016 

липень 2016        

жовтень 2016 

Відповідальні особи за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.,  

 Захарова О.В. 

Пряжа та нитки 

текстильні з хімічних 

монониток чи штапельних 

волокон 13.10.8 (19442), а 

саме: нитки для прошиву 

200 м 

 

527,44                  

(п’ятсот двадцять сім, 

44) 

 
квітень 2016        

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Папір і картон гофровані, 

паперова й картонна тара 

17.21.1 (30199), а саме: 

коробка архівна 

 

89 174,68         

(вісімдесят дев’ять 

тисяч сто сімдесят 

чотири, 68) 

 квітень 2016 

  жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.,  

Папір газетний, папір 

ручного виготовляння та 

інший некрейдований 

папір, або картон для 

графічних цілей 17.12.1 

(30197), а саме: папір 

"куб" 

 

7 432,23                      

(сім тисяч чотириста 

тридцять дві, 23) 

 жовтень 2016 

 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Вироби пластмасові інші 

22.29.2 (22850, 22852, 

30141, 30193, 30237, 

39224, 39263,39292, 

39298, 39710), а саме: 

канцелярське приладдя 

пластмасове, чайник 

 

161 197,74                  

(сто шістдесят одна 

тисяча сто дев’яносто 

сім, 74) 

 
квітень 2016       

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Клеї 20.52.1 (24910)  

6 193,47                       

(шість тисяч сто 

дев’яносто три, 47) 

 
квітень 2016        

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Продукти хімічні 

різноманітні (20.59.5), а 

саме: коректор  

 

2 878,34                   

(дві тисячі вісімсот 

сімдесят вісім, 34) 

 
квітень 2016        

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Вироби з недорогоцінних 

металів 25.99.2 ( 30197, 

39241) а саме: 

канцелярське приладдя 

металеве 

 

64 508,35          

(шістдесят чотири 

тисячі п’ятсот вісім, 35) 

 квітень 2016 

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.  

Убори наголовні захисні; 

ручки для писання та 

олівці, дошки, штемпелі 

для датування, 

опечатування та 

 
40 230,44                 

(сорок тисяч двісті 

тридцять, 44) 

 квітень 2016 

жовтень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

нумерування; стрічки до 

друкарських машинок, 

штемпельні подушечки 

32.99.1 (30192), а саме: 

канцелярське приладдя 

 

Вироби з вулканізованої 

гуми 22.19.7 (30192), а 

саме: гумка для грошей 

 
132,84                         

(сто тридцять дві, 84) 
 жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Фарби та лаки інші 

20.30.2 (30192), а саме: 

фарба штемпельна 

 

1 751,04                   

(одна тисяча сімсот 

п’ятдесят одна, 04) 

 

квітень 2016        

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Носії інформації магнитні 

та оптичні 26.80.1 

(30234), а саме: CD-диск 

 

10 390,00              

(десять тисяч  триста 

дев’яносто) 

 

 
лютий 2016 

 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Елементи первинні, 

первинні батареї та 

частини до них  27.20.1 

(31400), а саме: батарейки 

 
210,00                     

(двісті десять) 
 

лютий 2016 

 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Карти звукові, відеокарти, 

мережеві карти та подібні 

карти 26.12.2 (30236, 

30237), а саме: графічна, 

мережева карти, модуль 

пам’яті 

 

10 050,00              

(десять тисяч 

п’ятдесят) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Блоки машин 

автоматичного 

обробляння інформації 

26.20.3 (30237), а саме: 

блок живлення до 

системного блоку ПК 

 
2 800,00                         

(дві тисячі вісімсот) 
 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

Частини побутових 

електричних приладів 

27.51.3 (39713), а саме: 

фільтр до пилососу 

 
360,00                   

(триста шістдесят) 
 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Машини 

конторські/офісні інші та  

частини до них 28.23.2 

(22993), а саме: 

термоетикетка 

 

3 495,00                          

(три тисячі чотириста 

дев’яносто п’ять) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Проводи та кабелі 

електронні й електричні, 

інші 27.32.1 (31310, 

31224), а саме: патчкорди, 

подовжувач електричний 

 
106 200,00                 

(сто шість тисяч двісті) 
 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Шини та камери гумові, 

нові 22.11.1 (19511), а 

саме: шини автомобільні 

 
30 000,00          

(тридцять тисяч) 
 серпень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення 

20.41.3 (39831) 

 
25 000,00                

(двадцять п’ять тисяч) 

 квітень 2016 

липень 2016       

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Папір побутовий і 

туалетний, та паперова 

продукція 17.22.1 (33760), 

а саме: вироби 

господарські паперові 

 
25 000,00                

(двадцять п’ять тисяч) 
 

квітень 2016 

липень 2016      

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Вироби текстильні готові, 

інші 13.92.2 (39525),                

а саме: ганчірки для миття 

підлоги, посуду, подібні 

вироби для прибирання 

 

25 000,00                

(двадцять п’ять тисяч) 

 

квітень 2016 

липень 2016       

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Тара пластмасова 22.22.1 

(19640), а саме: мішки і 

пакети 

 
25 000,00                

(двадцять п’ять тисяч) 

 квітень 2016 

липень 2016       

жовтень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Паливо рідинне та газ, 

оливи мастильні 19.20.2 

(09132) , а саме: бензин А-

95 

 79 450,00          

(сімдесят дев’ять тисяч 

чотириста п’ятдесят 

гривень) 

 

серпень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Послуги поштові та 

кур'єрські інші 53.20.1 

(64100), а саме: послуги 

спецзв'язку 

Діючий договір 

 

 

35 000,00                 

(тридцять п’ять тисяч) 
  

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В. 

Послуги щодо 

передавання даних і 

повідомлень 61.10.1 

(64211), а саме: міській 

телефонний зв’язок 

 

176 728,00                 

(сто сімдесят шість 

тисяч  сімсот двадцять 

вісім) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Послуги зв'язку 

Інтернетом проводовими 

мережами 61.10.4 (72400), 

а саме: інтернет 

 

180 001,20                           

(сто вісімдесят тисяч 

одна, 20) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо 

обробляння даних, 

розміщування інформації 

на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування 

та інші послуги щодо 

забезпечення 

інформаційно-

технологічною 

інфраструктурою 

(63.11.1), а саме: хостинг, 

Клієнт-банк, АРМ-НБУ, 

інше 

 

117 464,80                 

(сто сімнадцять тисяч 

чотириста шістдесят 

чотири, 80) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Послуги зв'язку 

Інтернетом 

безпроводовими 

мережами 61.20.4 (72400), 

а саме: мобільний 

інтернет 

 

17 160,00                     

(сімнадцять тисяч сто 

шістдесят) 

 січень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

Послуги щодо 

передавання даних 

мережами проводового 

зв'язку 61.10.3 (64216),             

а саме: голосове меню               

 

598 989,20           

(п’ятсот дев’яносто 

вісім тисяч дев’ятсот 

вісімдесят дев’ять, 20) 

  

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

та послуга «800» 

Діючий договір 

Послуги щодо 

пропускання трафіку 

мережами проводового 

електрозв'язку 61.10.2 

(64215, 64216), а 

саме: електор. пошта 

НБУ, фіксований 

телефон. зв’язок «IP-

телефонні лінії через 

Інтернет 

 

116 900,00                          

(сто шістнадцять тисяч 

дев’ятсот) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

Послуги мобільного 

зв'язку й послуги 

приватних мереж для 

систем безпроводового 

зв'язку 61.20.1 (64212), а 

саме: послуги телефонії 

СDMA 

 

4 680,00               

(чотири тисячі шістсот 

вісімдесят) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

Газети друковані 

(58.13.1), а саме: 

Періодичні видання 

(газети) 

 

25 000,00          

(двадцять п’ять тисяч) 

 

 грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги інформаційні 

інші (63.99.1), а саме: 

публікація інформації 

 

300 000,00                    

(триста тисяч) 

 січень 2016 не підпадає під дію 

Закону абз.16 ч.3 ст.2 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 

Продаж рекламного місця 

в газетах (58.13.3), а саме: 

публікація фінансової 

річної звітності 

 

45 000,00               

(сорок п’ять тисяч) 

 січень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 

 

Послуги щодо 

виробництва кінофільмів, 

відеофільмів і 

телевізійних програм 

59.11.1 (92111) , а саме: 

виготовлення 

відеороликів про систему 

гарантування 

 

70 000,00          

(сімдесят тисяч 

гривень) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 

Продаж рекламного часу 

на радіо 60.10.3 

(92210), а саме: 

трансляція аудиороликів 

 
140 201,60                

(сто сорок тисяч двісті 

одна, 60) 

 квітень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги юридичні 69.10.1 

(79100) 
 

198 000,00               

(сто дев’яносто вісім 

тисяч) 

 січень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Білоус Ю.О. 

Мисник К.П. 

Послуги освітянські, інші 

85.59.1 (80570), а саме: 

підвищення кваліфікації 

 

130 500,00                  

(сто тридцять тисяч 

п’ятсот) 

 січень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі  

Сіренко О.В. 

Вироби паперові чи 

картонні інші 17.29.1 

(22100), а саме: книги 

 
1 300,00                  

(одна тисяча триста) 
 березень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В. 

 

 

Прилади електричні 

побутові, інші 27.51.1 

(30191), а саме: знищувач 

паперу, посудом.машина, 

холодильник 

 

90 800,00           

(дев’яносто тисяч 

вісімсот) 

 квітень- грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Меблі конторські/офісні 

та меблі для підприємств 

торгівлі 31.01.1 (39132, 

39151, 39136) 

 

183 774,12                  

(сто вісімдесят три 

тисячі сімсот сімдесят 

чотири, 12) 

 квітень - грудень 

2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Блоки пам'яті та інші 

запам'ятовувальні 

пристрої 26.20.2 (30234),     

а саме: жорсткий диск 

 

13 900,00                    

(тринадцять тисяч 

дев’ятсот ) 

 лютий –грудень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А. 

Меблі для сидіння та їхні 

частини 31.00.1 (39111),            

а саме: крісло офісне 

 

155 500,00                 

(сто п’ятдесят п’ять 

тисяч п’ятсот гривень) 

 квітень-грудень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Апаратура електрична для 

проводового телефонного 

чи телеграфного зв'язку; 

відеофони 26.30.2 (32551), 

а саме: гарнітура для 

операторів, телефон  

 
40 000,00                

(сорок тисяч) 
 січень -лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А. 

 

Скло листове сформоване 

та оброблене 23.12.1 

(39299), а саме: дзеркало 

 
8 395,00                  

(вісім тисяч триста 

дев’яносто п’ять) 

 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Вироби інші 32.99.5 

(35111), а саме: 

вогнегасник з підставкою 

 

10 950,00                  

(десять тисяч дев’ятсот 

п’ятдесят) 

 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 

Програмне забезпечення 

як завантажені файли 

58.29.3 (48761, 48731),                 

а саме: антивірусне ПЗ, 

SLL сертифікат 

 

142 280,00                  

(сто сорок дві тисячі 

двісті вісімдесят) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

Програмне забезпечення 

прикладне на фізичних 

носіях 58.29.2 (48310, 

48812) , а саме: ПЗ для 

інвентаризації, бюлет. 

товарознавця, інше 

 

156 563,45                 

(сто п’ятдесят шість 

тисяч п’ятсот  

шістдесят три, 45) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

 

 

Вода природна 36.00.1 

(65130), а саме: 

компенсація 

водопостачання 

 64 500,00          

(шістдесят чотири 

тисячі п’ятсот) 

 січень, квітень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Пара та гаряча вода, 

постачання пари та 

гарячої води  35.30.1 

(09320), а саме: 

компенсація теплової 

 

235 000,00              

(двісті тридцять п’ять 

тисяч) 

 січень, квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі  

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

енергії  

Енергія електрична 

35.11.1 (09310), а саме: 

компенсація електричної 

енергії 

 
1 620 000,00               

(один мільйон шістсот 

двадцять тисяч) 

 січень, квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі  

Діденко Ф.П. 

Послуги підприємств 

щодо перевезення 

безпечних відходів 

38.11.6 (90511), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат з 

вивезення та 

знешкодження твердих 

побутових відходів 

 

90 000,00            

(дев’яносто тисяч) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги системи безпеки 

80.20.1 (79711), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат з 

технічної охорони 

 

11 000,00            

(одинадцять тисяч) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Ремонтування та технічне 

обслуговування машин 

 134 150,00                  

(сто тридцять чотири 

тисячі сто п’ятдесят) 

 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

загальної призначеності 

33.12.1 (50750, 50730), а 

саме: компенсація 

експлуатаційних витрат з 

ТО ліфтів, водоохол. 

агрегатів 

Ремонтування та технічне 

обслуговування 

електронного й оптичного 

устатковання 33.13.1 

(50413), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат 

обслуговування системи 

ОПС та відео нагляду 

 

61 000,00            

(шістдесят одна тисяча) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги щодо технічного 

випробовування й 

аналізування 71.20.1 

(79723), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат з 

хімічного аналізу стічних 

вод 

 

2 800,00                      

(дві тисячі вісімсот) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо загального 

очищування будівель 

81.21.1 (90919), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат з 

прибирання приміщень та 

прилеглої території 

 

1 100 000,00                        

(один мільйон сто 

тисяч) 

 березень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Послуги у сфері 

громадського порядку та 

громадської безпеки 

84.24.1 (79711), а саме: 

компенсація 

експлуатаційних витрат з 

фізичної охорони 

 

400 000,00                        

(чотириста тисяч) 
 березень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Петрук М.Є. 

 

Послуги професійні, 

технічні та комерційні, 

інші (74.90.2), а саме: 

заправка картриджів, 

вогнегасників 

 192 475,00                  

(сто дев’яносто дві 

тисячі чотириста 

сімдесят п’ять) 

 січень 2016 

жовтень 2016 

Відповідальні особи за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В., 

Діденко Ф.П. 

Ремонтування 

комп'ютерів і 

периферійного 

устаткування (95.11.1) 

 190 000,00                  

(сто дев’яносто тисяч 

гривень) 

 січень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 



17 

 

 

Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Технічне обслуговування 

та ремонтування 

автомобілів і 

маловантажних 

транспортних засобів 

45.20.1 (50112)  

 

60 000,00           

(шістдесят тисяч 

гривень) 

 лютий-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги, суміжні з 

дорожнім перевезенням 

52.21.2 (50112), а саме: 

стоянка, мийка 

автомобілів 

 

16 946,64    

(шістнадцять тисяч 

дев’ятсот сорок шість, 

64) 

 січень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги адміністративні 

щодо підвищування 

ефективності 

господарської діяльності 

84.13.1 (75120), а саме: 

державне ТО 

 
1 500,00                   

(одна тисяча п’ятсот) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Програмне забезпечення 

оперативнодоступне                  

(у режимі on-line) 58.29.4 

(72311) а саме: Ліга-Закон 

 

55 360,00                   

(п’ятдесят п’ять тисяч 

триста шістдесят) 

 січень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо керування 

комп’ютерними засобами 

62.03.1 (72261), а саме: 

супровід 1С Бухгалтерія 

 

 

191 520,00                   

(сто дев’яносто одна  

тисяча п’ятсот 

двадцять) 

 лютий 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Перебийніс О.С. 

Послуги щодо 

страхування 

автотранспорту 65.12.2 

(66334, 66337), а саме: 

страхування ТЗ, 

страхування цивільної 

відповідальності 

власників ТЗ 

 
88 000,00            

(вісімдесят вісім тисяч) 
 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги бібліотек і 

архівів 91.01.1 (79995),                 

а саме: послуги архіву 

 

 
25 000,00          

(двадцять п’ять тисяч) 
 січень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В. 

Послуги палітурні                       

та послуги, пов'язані                       

з оправлянням 18.14.1 

(79820), а саме: 

виготовлення посвідчень 

 

50 000,00                        

(п’ятдесят тисяч) 
 січень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Сіренко О.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо надання 

проф. та тех. допомоги та 

консультаційні 74.90.1 

(98113), а саме: експертна 

оцінка майна 

 
16 000,00                

(шістнадцять тисяч) 
 березень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Утилізування 

відсортованих 

матеріальних ресурсів 

38.32.1 (90513), а саме: 

послуги з утилізації 

списаного майна 

 
18 000,00                

(вісімнадцять тисяч) 
 травень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Послуги щодо 

досліджування ринку та 

подібні послуги (73.20.1), 

а саме: послуги 

моніторингу ІП,  послуги 

интернет сервису 

Інфострим 

 

100 608,00              

(сто  тисяч шістсот 

вісім) 

 січень –грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Стесіна О.В. 

Серветник І.В. 

Послуги щодо 

письмового та усного 

перекладів 74.30.1 (79530) 

 
20 000,00              

(двадцять тисяч) 
 лютий - грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги щодо оренди й 

експлуатування власної 

чи взятої в лізинг 

нерухомості 68.20.1 

(70220), а саме: оренда 

приміщень  

 

9 084 826,53               

(дев’ять мільйонів 

вісімдесят чотири 

тисячі вісімсот 

двадцять шість, 53) 

 
січень 2016 

квітень 2016 

Дія Закону не 

поширюється (ч.3 ст.2) 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Перевезення вантажів 

дорожніми 

транспортними засобами 

49.41.1 (60100), а саме: 

перевезення майна Фонду 

 

199 000,00                  

(сто дев’яносто дев’ять 

тисяч) 

 квітень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги допоміжні 

комбіновані щодо різних 

об'єктів 81.10.1 (50850),              

а саме: ремонт іншого 

майна Фонду 

 

9 000,00                

(дев’ять тисяч) 

 лютий-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Послуги щодо 

організовування 

конференцій та 

спеціалізованих виставок 

82.30.1 (79952) 

 

36 000,00          

(тридцять шість тисяч) 

 лютий-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Послуги оціночної 

діяльності, інші послуги 

 51 911 987, 00  

(п’ятдесят один  

мільйон дев’ятсот 

одинадцять тисяч 

дев’ятсот вісімдесят 

сім) 

 січень-грудень 2016 

Дія Закону                             

не поширюється                   

(ч.3 ст.2) 

Послуги 

телекомунікаційні, інші 

61.90.1 (64210), а саме: 

послуги з підтримки 

каналу передачі даних 

між будівлями за 

адресами м. Київ, бульв. 

Тараса Шевченка, 33Б – 

м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 17 

 4 800,00                                   

(чотири тисячі 

вісімсот) 

 лютий 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Смілянець А.В. 

Послуги щодо 

фінансового аудиту  

69.20.1 (79212), а саме: 

аудиторські послуги 

 
199 900,00                         

(сто дев’яносто дев’ять 

тисяч дев’ятсот) 

 квітень 2016 Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Перебийніс О.С. 

Послуги щодо 

бухгалтерського обліку 

69.20.2 (79211), а саме: 

 150 100,00                         

(сто п’ятдесят тисяч 

сто) 

 жовтень-листопад 

2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Перебийніс О.С. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

послуги щодо 

консультування з питань 

бухгалтерського обліку  

та фінансової звітності 

Прилади електричні 

побутові, інші, н. в. і. у. 

(27.51.2), а саме: 

обігрівач, кавоварка, 

сушарка, мікрохвильова 

піч 

 59 500,00                

(п’ятдесят дев’ять 

тисяч п’ятсот) 

 червень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Трансформатори 

електричні (27.11.4),                     

а саме: ПБЖ  

 26 000,00                

(двадцять шість тисяч ) 

 

серпень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А. 

Будування житлових 

будівель (нове 

будівництво, 

реконструкція, 

капітальний і поточні 

ремонти) (41.00.3), а саме: 

поточний ремонт 

приміщення 

 

67 500,00                

(шістдесят сім тисяч 

п’ятсот) 

 

липень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 
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Предмет закупівлі 

 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн. у т.ч. ПДВ 20%)       

 

Процедура закупівлі 

 

Орієнтовний початок 

проведення 

процедури закупівлі 

 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Вироби для ванн і кухні, 

металеві (25.99.1), а саме: 

відро, щітка 

 26 510,00                

(двадцяь шість тисяч 

п’ятсот десять) 

 

липень-грудень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

Вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і 

покриви на підлогу, 

тверді, не пластикові, 

22.23.1, а саме: жалюзи 

 

144 000,00                

(сто сорок чотири 

тисячі) 

 

серпень 2016 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П. 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21 січня 2016 N1 (у редакції затвердженого рішенням комітету з конкурсних торгів протокол 

засідання від 07 липня 2016 N 108) 

Голова комітету з конкурсних торгів 
 

__________________________ 
(підпис) 

К.М. Ворушилін 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
 

__________________________ 
(підпис) 

Т.М. Мазур 
(ініціали та прізвище) 

 


