
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

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель 

за лотом №1 

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

Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів

 48760000-3

ДК 021:2015

(Примірники антивірусних програмних забезпечень типу McAfee для 

забезпечення Централізованого комплексу управління інформаційною 

безпекою неплатоспроможних банків)

447 015,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Березень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки

50310000-1

ДК 021:2015

(Послуги з технічного обслуговування та ремонту друкуючої та копіювальної 

техніки)

526 911,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів

50320000-4

ДК 021:2015

(Послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки і 

периферійних пристроїв)

124 441,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та 

оптичного обладнання   

50340000-0

ДК 021:2015

(Послуги з технічного обслуговування систем відеоспостереження та 

контролю доступу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

100 000,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Кахно В.В.



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 провайдерів 

72410000-7

ДК 021:2015

(Послуги доступу до мережі Інтернет з захистом від DDoS атак за двома 

лотами: Лот-1 - послуги доступу до мережі Інтернет з захистом від DDoS 

атак – 1000 Мбіт/с (основний канал);

Лот-2 - послуги доступу до мережі Інтернет з захистом                     від DDoS 

атак – 1000 Мбіт/с (резервний канал))

230 834,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Елементи електричних схем

31220000-4

ДК 021:2015

(Подовжувачі електричні)

6 340,00

(власний бюджет

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Засоби для догляду за руками і нігтями

33740000-9

ДК 021:2015

(Антисептичний засіб для рук)

40 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Навчальні засоби

80520000-5 ДК 021:2015

(Участь в онлайн-конференції «Шахрайство, пошук активів та відшкодування 

збитків»)

19 700,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Друкована продукція з елементами захисту

22450000-9

ДК 021:2015

(Виготовлення перепусток)

14 016,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Каушан А.М.



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

Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів

48760000-3

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення для 

посиленого захисту від складних загроз та цілеспрямованих атак типу 

«Пісочниця»)

2 491 536,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Березень 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 «Програмний комплекс 

«Автоматизована система виплат Фонду (Операційний день Фонду системи 

виплат відшкодувань вкладникам)»)

1 178 750,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Дезінфекційне обладнання

39330000-4

ДК 021:2015

(диспенсери для антисептиків)

10 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження і технічної підтримки програмного забезпечення 

колл-центру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Smile IPCC»)

151 200,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Березень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Статистичні послуги    

79330000-6

ДК 021:2015

(Послуги з консолідації обраних ринкових даних у вигляді статистичних 

показників)

49 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Системи баз даних

48610000-7

ДК 021:2015

(Право на використання програмної продукції: інформаційно-аналітична 

система пошуку і обробки інформації «You control» або аналог)

167 940,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Квітень 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

Бланки

22820000-4

ДК 021:2015

(Бланки фірмові з нумерацією)

5 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Березень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

33760000-5

ДК 021:2015 

 (Рушники паперові)

20 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з технічної підтримки системи керування базами даних Oracle)

36 912 821,00  

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги розширеної технічної підтримки системи керування базами даних 

Oracle)

3 578 949,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Послуги у сфері охорони здоров’я різні

85140000-2,

ДК 021:2015

 (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)

1 180 000,00

 (власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Діденко Ф.П.

Офісне устаткування та приладдя різне 

30190000-7

ДК 021:2015

(Конверти поштові)

55 800,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Захарова О.В



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

Медичне обладнання та вироби медичного призначення за кодом ДК 

021:2015 33190000-8

 (Аптечки першої медичної допомоги)

5 390,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями за 

кодом ДК 021:2015 48320000-7

  (Примірники ліцензійного програмного забезпечення для роботи з графікою 

та зображеннями Adobe Illustrator та для монтажу відео роликів Magic Vegas 

Pro 18 (upgrade))

27 898,00 

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(Послуги з розробки та впровадження архіву бази історичних даних 

електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо організації та 

проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку та банків, що ліквідуються та реєстру активів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб)

11 000 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги розширеної технічної підтримки програмних продуктів VmWare)

2 069 765,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 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

Охоронні послуги

79710000-4

ДК 021:2015

(Послуги технічної охорони об’єкту за адресою м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 17)

95 000,00

(власний бюджет Спрощена закупівля Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Кахно 

В.В.

Рекламні та маркетингові послуги 

79340000-9

ДК 021:2015

(Послуги з просування інформаційно-аналітичних матеріалів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб в Інтернет-ЗМІ)

800 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Серветник І.В.

Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів

 48760000-3

ДК 021:2015

(Примірники антивірусних програмних забезпечень типу McAfee для 

забезпечення Централізованого комплексу управління інформаційною 

безпекою неплатоспроможних банків)

447 015,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Квітень 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 в соціальній мережі Facebook та 

відеохостингу YouTube)

825 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Серветник І.В.



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

Машини для обробки даних (апаратна частина)

30210000-4

ДК 021:2015

(Комп’ютерне обладнання за двома лотами:

Лот-1 - ноутбуки, автоматизоване робоче місце (системний блок з 

клавіатурою, маніпулятором типу «миша» та монітором), сканери;

    Лот-2 - ноутбук

2 660 150,00

(власний бюджет) Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм 

32230000-4

ДК 021:2015

(Комплекс конференц-системи, його монтаж, підключення та налаштування)

2 720 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Квітень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Пакети мережевого програмного забезпечення

48210000-3

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення  резервного 

копіювання типу Veeam)

3 820 272,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Квітень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження і технічної підтримки програмного забезпечення 

колл-центру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Smile IPCC»)

151 200,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель



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 провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

(Послуги зі зберігання та обробки розміщених архівних даних термінованих 

банків у формі хмарного (віртуального) дата-центру)

4 244 313,60             

(власний бюджет)
Відкриті торги Травень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Охоронні послуги

79710000-4

ДК 021:2015

(Послуги технічної охорони об’єкту за адресою м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, 17)

95 000,00

(власний бюджет Спрощена закупівля Травень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Кахно 

В.В.

Електромонтажні роботи

45310000-3

ДК 021:2015

(Монтажні та пусконалагоджувальні роботи по відновленню працездатності 

охоронної сигналізації «Дунай»)

9 500,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Травень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(послуг з модернізації комп’ютерної програми «Програмний комплекс 

«Звітність банків» для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО)»)

714 760,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Травень 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 розробки пакетів програмного забезпечення

72210000-0

ДК 021:2015

(Послуги з розробки та впровадження архіву бази історичних даних 

електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо організації та 

проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що 

виводяться з ринку та банків, що ліквідуються та реєстру активів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб)

11 000 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Травень 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 «Програмний комплекс з 

виведення неплатоспроможних банків з ринку»)

360 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А

Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

34350000-5

ДК 021:2015

(Шини автомобільні)

16 500,00 

(власний бюджет

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Пакети мережевого програмного забезпечення 

48210000-3

  ДК 021:2015  

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення VMware)

2 521 769,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Червень 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

Пакети мережевого програмного забезпечення

48210000-3

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення  резервного 

копіювання типу Veeam)

3 820 272,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Послуги з обробки даних

72310000-1

ДК 021:2015

(Послуги віртуальної кімнати даних)

1 255 992,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2021

Автоматична відміна 

закупівлі електронною 

системою закупівель

Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів

48760000-3

ДК 021:2015

(примірники антивірусних програмних забезпечень типу McAfee та Tenable)

2 312 538,00 

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Бащев 

А.А.

Інструменти для паяння м’яким і твердим припоєм та для зварювання, 

машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого 

напилювання 

42660000-0

ДК 021:2015 

 (Інвертор зварювальний)

9 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Конструкційні матеріали різні

44190000-8

ДК 021:2015

(плити підвісної стелі)

2 750,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 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

Ручні прилади для вимірювання відстаней

38330000 7

ДК 021:2015

(далекомір лазерний та рулетка)

1 900,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Ізоляційне приладдя

31650000 7

ДК 021:2015

(ізострічка та стрічка тефлонова)

600,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги з супроводження і технічної підтримки програмного забезпечення 

колл-центру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Smile IPCC»)

151 200,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги провайдерів за кодом 72410000-7

ДК 021:2015

(послуги зі зберігання та обробки даних у формі хмарного (віртуального) 

дата-центру)

1 800 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації

80570000-0

ДК 021:2015

(Послуги з навчання та перевірки знань Правил охорони праці під 

часексплуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових 

мереж і тепловикористувальних установок  (НПАОП 0.00-1.69-13), Правил 

технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правил підготовки 

теплових господарств до опалювального періоду та Правил користування 

тепловою енергією )

750,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.



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

Пакети програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і 

бізнес-аналітики

48480000-6

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення з аналізу 

даних  та аналітичної звітності за двома лотами:

Лот-1 - програмна продукція: примірники програмного забезпечення Tableau;

Лот-2 - програмна продукція: примірники програмного забезпечення Perfex)

1 279 632,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Пакети комунікаційного програмного забезпечення 

48510000-6

ДК 021:2015 

(Примірники програмного забезпечення для відеоконференцій (ZOOM Pro та 

ZOOM Webinar))

22 211,28

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Послуги з обробки даних

72310000-1

ДК 021:2015

(Послуги віртуальної кімнати даних)

1 255 992,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Червень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Вентиляційне обладнання

42520000-7

ДК 021:2015

(вентилятор канальний)

7 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Системи баз даних                                                                                    48610000-

7

ДК 021:2015

(Право на використання додаткової програмної продукції інформаційно-

аналітична система пошуку і обробки інформації «You control»)

36 000, 00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів

50320000-4

ДК 021:2015

(Послуги з сервісного обслуговування джерел безперебійного живлення 

марки APC G3HT40KHLS, які є складовою частиною програмно-апаратного 

комплексу Lenovo Flex System)

305 824,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 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

Консультаційні послуги у сфері архітектури

71210000-3

ДК 021:2015

(послуги з обстеження першого поверху приміщення Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб з метою оформлення вхідної групи відповідно до 

оновленого стилю)

49 999,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В

Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і 

металевих контейнерів

 50510000-3,

ДК 021:2015

(послуги з ремонту насосної станції пожежогасіння)

150 000,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з питань підприємницької діяльності та управління 79410000-1 

ДК 021:2015 

(Консультаційні послуги з питань оцінювання персоналу)

13 600, 00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів 

громадського харчування

39220000-0

ДК 021:2015

(Вантуз)

565,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Знаряддя

44510000-8

ДК 021:2015

(Знаряддя різне)

13 760,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клеї

24910000-6

ДК 021:2015

(Клей, герметик, піна монтажна)

1 020,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Прилади для вимірювання величин

38340000-0

ДК 021:2015

(Прилади різні (штангенциркуль, рівень лазерний, тестер))

2 690,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Різальні інструменти

39240000-6

ДК 021:2015

(Ніж монтажний)

163,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Аксесуари до робочого одягу

18140000-2

ДК 021:2015

(Рукавиці, маска захисна)

1 657,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Спеціалізована хімічна продукція

24950000-8

ДК 021:2015

(Рідина універсальна типу WD-40)

360,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 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 інструменти

43830000-0

ДК 021:2015

(Електролобзик, електроточило)

3 500,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Пакети програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і 

бізнес-аналітики

48480000-6

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірник програмного забезпечення з аналізу даних  

та аналітичної звітності Perfex)

464 165,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального 

програмного забезпечення

48460000-0

 ДК 021:2015

(Послуга з доступу до комп’ютерної програми «Аналітично-правова система 

ZakonOnline»)

45 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з питань підприємницької діяльності та управління 79410000-1 

ДК 021:2015 

(Консультаційні послуги з питань оцінювання персоналу)

13 600, 00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Акумуляторні батареї

31440000-2

ДК 021:2015

(Акумуляторна батарея типу CBS GP1272)

49 990,00 грн

(власний бюджет) Спрощена закупівля Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А..

Страхові послуги

66510000-8

ДК 021:2015

(послуги страхування членів виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб)

9 000,00 грн.

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 

50730000-1

ДК 021:2015

(Послуги з ремонту та технічного обслуговування системи кондиціонування 

серверного обладнання)

49 950,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 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 «Програмний комплекс 

«Автоматизована система виплат Фонду (Операційний день Фонду системи 

виплат відшкодувань вкладникам)»)

1 426 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Серпень 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

Замки, ключи та петлі 

44520000-1 

ДК 021:2015

(замки, ручки (механізми) та серцевини (циліндри) для дверей)

28 150,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Пакети мережевого програмного забезпечення 

48210000-3

  ДК 021:2015  

(Програмна продукція: примірники програмного забезпечення VMware)

3 606 762,00

(власний бюджет) Відкриті торги Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Бащев А.А.

Електрична апаратури для комутування та захисту електричних кіл  

31210000-1

ДК 021:2015

(Автоматичні вимикачі та клемники)

1 582,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Світильники та освітлювальна арматура  

31520000-7

ДК 021:2015

(Світильники та фонарі налобні)

14 105,00  грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Частини до світильників та освітлювального обладнання 

31530000-0

ДК 021:2015

(Лампи світлодіодні)

3 845,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Вироби з дроту

44310000-6

ДК 021:2015

(Дріт)

321,50 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без використання 

електронної системи закупівель

Липень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 01 грудня 2020 року № 526/20 (зі змінами, затвердженими рішенням УО (протокол  від 30.07.2021 № 075/21) 


