
Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Інформаційна система

48810000-9                              

ДК 021:2015

(Подовження дії ліцензії на використання інформаційно-правової системи 

«Ліга-Закон»)

403 884,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження та технічної підтримки комп’ютерної програми 

«Програмний комплекс «Автоматизована система виплат Фонду 

(Операційний день Фонду системи виплат відшкодувань вкладникам)»)

2 959 600,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення 

«Система електронного документообігу АСКОД»)

446 540,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги, пов’язані з друком

79820000-8                      

ДК 021:2015

(Послуги з розміщення оголошень Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб)

45 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Грудень  2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження та технічної підтримки комп’ютерної програми 

«Єдина операційно-інформаційна система неплатоспроможних банків»)

5 000 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021  рік 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 21708016,                                                категорія - 

згідно пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі"



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Послуги, пов’язані 

з базами даних

72320000-4

ДК 021:2015

 (Послуги, пов’язані з базами даних за двома лотами: лот №1 послуги доступу 

до інформаційно-правової системи «Прецедент» «або аналог»;  лот № 2 

послуги надання онлайн-доступу до бази інформаційних джерел мережі 

Інтернет системи моніторингу новин в інформаційному просторі 

«InfoStream» «або аналог»)

62 304,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Січень  2021

Відповідальні особи за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Серветник І.В.

Пакети мережевого програмного забезпечення

48210000-3

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення Vmware)

2 531 572,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги у сфері 

глобальних мереж 

72720000-3 

ДК 021:2015

(Послуги з підтримки номерних ресурсів Інтернету)

7 000,00 

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Січень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А.

Поштові послуги 

64110000-0  

ДК 021:2015

(Послуги з пересилання відправлень «Укрпошта Стандарт»))

245 000,00 

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В

Послуги  телефонного зв’язку і передачі даних

64210000-1

ДК 021:2015

(Послуга  «Лінія 800»)

71 190,93

(власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням

72260000-5

ДК 021:2015

(Послуги із впровадження та налаштування управління ідентифікацією та 

доступом до інформаційних систем Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб)

1 900 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги з технічного обслуговування ліфтів

50750000-7  

ДК 021:2015

(Послуги з технічного обслуговування і ремонту ліфтів в будівлі за адресою: 

м. Київ, вул. Січових Стрільців 17)

148 000,00 

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Січень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження та технічної підтримки комп’ютерної програми 

«Програмний комплекс з виведення неплатоспроможних банків з ринку»)

2 758 336,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(Послуги з модернізації комп’ютерної програми «Єдина операційно-

інформаційна система неплатоспроможних банків»)

0,00
Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Переговорна процедура

закупівлі відмінена

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги технічної підтримки Програмного комплексу користувача центру 

сертифікації ключів 

«ІІТ Користувач ЦСК-1»)

27 362,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Нафта і дистиляти

09130000-9

ДК 021:2015

(Дизельне пальне та бензин А-95)

0,00 Е каталог Лютий 2021
Не відбулась, відмова 

учасника

Бухгалтерські та аудиторські послуги

79210000-9

ДК 021:2015

(Послуги з аудиту фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 

2020, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності)

870 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Перебийніс О.С.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

50110000-9

ДК 021:2015

(Послуги мийки автомобілів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

41 664,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

50530000-9

ДК 021:2015

(Послуги з періодичного технічного обслуговування дизель-генератора 

Wilson P150E)

44 035,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Інформаційне обладнання

32580000-2

ДК 021:2015

(захищені носії інформації)

42 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А

Рекламні та маркетингові послуги 

79340000-9

ДК 021:2015

(Послуги таргетованого просування інформаційних матеріалів та сторінки 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за двома лотами:

Лот-1 - послуги таргетованого просування інформаційних матеріалів та 

сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в соціальній мережі 

Facebook 

та відеохостингу YouTube;

Лот-2 - послуги таргетованого просування інформаційних матеріалів та 

сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з фінансової грамотності 

«ФІНКУЛЬТ» в соціальних мережах Facebook та Instagram та сервісі 

відеохостингу YouTube

1 425 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №1

Серветник І.В. 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №2 Стесіна О.В.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів за 

кодом 

50320000-4

ДК 021:2015 

(послуги  з ремонту та технічної підтримки дискової підсистеми NetApp 

FAS8200, що є складовою програмно-апаратного комплексу Lenovo Flex 

System)  

1 151 326,00 

 (власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Акумуляторні батареї

31440000-2

ДК 021:2015

(батарейний блок, зарядний пристрій до акумуляторів)

9 100,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Послуги з обробки даних

за кодом ДК 021:2015

72310000-1

(Додаткові послуги віртуальної кімнати даних) 

102 379,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(Послуги з модернізації комп’ютерної програми «Єдина операційно-

інформаційна система неплатоспроможних банків»)

560 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Інформаційна система 

48810000-9

ДК 021:2015

(ліцензія на право використання «Конструктор бази даних» інформаційно-

правової системи «Ліга-Закон» )

400 550,00 грн.

(власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Послуги з професійної підготовки

у сфері підвищення кваліфікації

80570000-0 

ДК 021:2015 

(Інформаційно-консультаційні послуги з питань запобігання та протидії 

корупції для працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

22 500,00 грн.

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Нафта і дистиляти

09130000-9

ДК 021:2015

(Дизельне пальне та бензин А-95)

90 000,00 

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Електричні акумулятори

31430000-9

ДК 021:2015

(електричний акумулятор)

2 340,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги, пов’язані з базами даних

72320000-4

ДК 021:2015

(Право на використання експертно-правової системи для працівників 

кадрових служб)

8 600,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Мережеве обладнання

32420000-3

ДК 021:2015

(патч-корди та конектори)

48 580,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(Послуги з модернізації програмного забезпечення «Система електронного 

документообігу АСКОД»)

800 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Марки 

22410000-7 

ДК 021:2015 

(Знаки поштової оплати)

250 000,00 

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

(Послуги передавання інформації засобами системи електронної пошти 

Національного банку України)

97 729,00                     

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А



Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і 

частин предмета закупівлі (за наявності)

Код згідно з 

КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 

призначення за 

кошторисом та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

Примітки

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних              64210000-1

ДК 021:2015

(Послуги телефонного зв’язку)

151 939,00               

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А

Затверджений рішенням тендерного комітету від 01 грудня 2020 року № 526/20 (зі змінами, затверджений рішеннями ТК від 03.03.2021 №№ 116/21, 117/21).


