
Конкретна назва предмету 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

Електрична енергія

Електрична енергія

09310000-5

ДК 021:2015

3 825 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Модернізація програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System

Кодом ДК 021:2015 –          

не визначено

8 863 190,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                        

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення Oracle

Системи баз даних 

48610000-7 

ДК 021:2015

38 201 705,52

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                             

за здійснення закупівлі             

Бащев А.А.

Послуги з модернізації програмного комплексу 

«Звітність банків»

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення 

72210000-0 

ДК 021:2015

2 355 202,50

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Травень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги з комплексного прибирання об’єкту за 

адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Послуги з прибирання 

90910000-9

ДК 021:2015

1 656 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Послуги моніторингу інформаційного простору

Послуги з проведення 

ринкових досліджень 

79310000-0 

ДК 021:2015

0,00 Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Серветник І.В.

Тендер автоматично 

відмінено електронною 

системою закупівель, в 

зв'язку з поданням менше 

двох тендерних пропозицій

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020  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"



Конкретна назва предмету 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 з фізичної охорони об’єкту за адресою 

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Охоронні послуги 

79710000-4 

ДК 021:2015

1 619 386,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Кахно В.В.

Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення Vmware

Пакети мережевого 

програмного забезпечення

48210000-3

ДК 021:2015

1 510 370,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги технічної підтримки системи 

керування базами даних Oracle

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

3 722 832,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги розширеної технічної підтримки 

системи керування базами даних Oracle

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

2 420 308,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги доступу до мережі Інтернет з захистом 

від DDoS атак (основний канал)

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

0,00 Відкриті торги Червень 2020

Відмінено через відсутність 

достатньої кількості 

учасників

Послуги моніторингу інформаційного простору

Послуги з проведення 

ринкових досліджень 

79310000-0 

ДК 021:2015

303 440,00

(власний бюджет) Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Серветник І.В.

Послуги з модернізації програмного 

забезпечення «Система електронного 

документообігу АСКОД»

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

200 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету 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

Системи кондиціювання серверного 

приміщення Фонду

Теплообмінники, 

кондиціонери повітря, 

холодильне обладнання та 

фільтрувальні пристрої

42510000-4 

ДК 021:2015

935 500,00

(власний бюджет) Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги розширеної технічної підтримки 

програмних продуктів McAfee, Tenable, 

ObserveIT

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою

72250000-2 

ДК 021:2015

300 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Червень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги доступу до мережі Інтернет з захистом 

від DDoS атак (основний канал)

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

0,00 Відкриті торги Липень 2020

Відмінено через відсутність 

достатньої кількості 

учасників

Програмна продукція: примірники антивірусних 

програмних забезпечень типу McAfee та 

Tenable

Пакети програмного 

забезпечення для захисту

від вірусів 

48760000-3

ДК 021:2015

2 309 550,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги таргетованого просування 

інформаційних матеріалів Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб в соціальній мережі 

Facebook за двома лотами: Лот-1 - послуги 

таргетованого просування інформаційних 

матеріалів та сторінки Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб в соціальній мережі 

Facebook;

Лот-2 - послуги таргетованого просування 

інформаційних матеріалів та сторінки Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб з фінансової 

грамотності «ФІНКУЛЬТ» в соціальній мережі 

Facebook.

Рекламні та маркетингові 

послуги 79340000-9

ДК 021:2015

700 000,00                         

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Серветник І.В.



Конкретна назва предмету 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 з сервісного обслуговування джерел 

безперебійного живлення марки APC 

G3HT40KHLS, які є складовою частиною 

програмно-апаратного комплексу Lenovo Flex 

System 

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів

50320000-4

 ДК 021:2015

290 000,00                          

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги віртуальної кімнати даних

Послуги з обробки даних

72310000-1

ДК 021:2015

1 525 134,00

(власний бюджет) Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Обладнання для дискової підсистеми системи 

збереження даних HDS Hitachi Unified Storage 

130

Сервери

48820000-2

ДК 021:2015

2 016 700,00

(власний бюджет) Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного комплексу «Звітність 

банків»

Послуги, пов’язані із 

системами та підтримкою 

72250000-2 

ДК 021:2015

2 035 667,00                              

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Липень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту систем вентиляції та кондиціювання

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

охолоджувальних 

установок

50730000 1

ДК 021:2015

675 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Програмний комплекс з виведення 

неплатоспроможних банків з ринку»

Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення 72210000-0

ДК 021:2015

928 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Липень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Бащев А.А.



Конкретна назва предмету 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

Медичні послуги по проведенню лабораторних 

обстежень на виявлення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2  методом ПЛР Real-time (мазок з 

порожнини носа/горла) співробітників Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

Послуги у сфері охорони 

здоров’я різні

85140000-2,

ДК 021:2015

0,00 Відкриті торги Липень 2020

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Послуги доступу до мережі Інтернет з захистом 

від DDoS атак (основний канал)

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

145 744,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Серпень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення для об’єкту Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, буд. 17)

Розподіл води

65110000-7 

ДК 021:2015

240 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Серпень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Послуги з постачання теплової енергії для 

об’єкту Фонду гарантування вкладів фізичних 

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

Пара, гаряча вода та 

пов’язана продукція 

09320000-8 

ДК 021:2015

8 350 000,00

(власний бюджет)

Переговорна 

процедура 

закупівлі

Серпень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення з аналізу даних та аналітичної 

звітності за двома лотами

Пакети програмного 

забезпечення для продажу 

та реалізації продукції і 

бізнес-аналітики

48480000-6

ДК 021:2015

1 128 256,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Серпень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Послуги просування інформаційно-аналітичних 

матеріалів Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб в Інтернет-ЗМІ

Рекламні та маркетингові 

послуги 79340000-9

ДК 021:2015

293 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Серпень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Серветник І.В.



Конкретна назва предмету 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 з технічної підтримки комп’ютерного 

обладнання Flex System та Storwize V3700, що є 

складовою програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System

Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів 

50320000-4

ДК 021:2015

645 600,00 

(власний бюджет)
Відкриті торги Серпень 2020

Відповідальна особа                              

за здійснення закупівлі           

Бащев А.А.

Медичні послуги по проведенню лабораторних 

обстежень на виявлення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2  методом ПЛР Real-time (мазок з 

порожнини носа/горла) співробітників Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

Послуги у сфері охорони 

здоров’я різні

85140000-2,

ДК 021:2015

1 200 000,00           

(власний бюджет)
Відкриті торги Серпень  2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Послуги з поточного ремонту покрівлі будівлі за 

адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

буд. 17

Покрівельні роботи та 

інші спеціалізовані 

будівельні робот 45260000-

7

ДК 021:2015

0,00 Відкриті торги Вересень  2020

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель, в 

зв'язку з поданням менше 

двох тендерних пропозицій

Послуги з поточного ремонту покрівлі будівлі за 

адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

буд. 17

Покрівельні роботи та 

інші спеціалізовані 

будівельні робот 45260000-

7

ДК 021:2015

1 500 000,00           

(власний бюджет)
Відкриті торги Вересень  2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Діденко Ф.П.

Папір для друку

Офісне устаткування та 

канцелярське приладдя 

різне 

30190000-7

ДК 021:2015

265 950,00

(власний бюджет) Відкриті торги Вересень 2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                 

Діденко Ф.П.



Конкретна назва предмету 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 підготовки та розміщення 

інформаційних відеоматеріалів про систему 

гарантування вкладів на телебаченні

Телевізійні послуги

92220000-9

ДК 021:2015

1 000 000,00           

(власний бюджет)
Відкриті торги Вересень  2020

Відповідальна особа                       

за здійснення закупівлі                  

Серветник І.В.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 07 травня 2020 року № 201/20 (зі змінами, затвердженими рішенням ТК від 22.09.2020 № 435/20).

Голова тендерного комітету ____________ С.В. Рекрут
(підпис)

Секретар тендерного комітету ___________ Т.М. Мазур

(підпис)


