
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»)

883 044,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Страхові послуги                                     66510000-

8

  ДК 021:2015  

(послуги з добровільного страхування 

нерухомого майна)

240 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Послуги з прибирання 

90910000-9

ДК 021:2015 

(послуги з комплексного прибирання об’єкту за 

адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17)

2 790 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки

50310000-1

ДК 021:2015

(Послуги з технічного обслуговування основної 

та резервної систем зберігання даних серії HDS 

Hitachi Unified Storage 130)

1 985 939,00

(власний бюджет) Відкриті торги Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2022  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 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)»

3 160 629,00

 (власний бюджет) Переговорна процедура Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

техніки                                     50530000-9

  ДК 021:2015  

(Послуги з періодичного технічного 

обслуговування дизель-генератора Wilson 

P150E)

46 766,00

 (власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Послуги з проведення ринкових досліджень 

79310000-0

ДК 021:2015

(Послуги моніторингу інформаційного 

простору)

194 000,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Грудень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Ірина СЕРВЕТНИК

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)

800 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Грудень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО



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 «Єдина 

операційно-інформаційна система 

неплатоспроможних банків»)

4 000 000,00

 (власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Послуги, пов’язані з друком

79820000-8

ДК 021:2015

(Послуги з розміщення оголошень Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб)

30 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень 2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ірина СЕРВЕТНИК

Послуги у сфері глобальних мереж 

72720000-3 

ДК 021:2015 

(Послуги з підтримки номерних ресурсів 

Інтернету)

7 275,00

 (власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

72250000-2

ДК 021:2015  

(Послуги з супроводження та технічної 

підтримки програмного забезпечення «Система 

електронного документообігу АСКОД»)

474 225,00

 (власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ



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

Поштові послуги 

 64110000-0

ДК 021:2015  

(Послуги з пересилання листів (бандеролей) за 

межі України за двома лотами:

лот - 1 послуги з міжнародних поштових 

відправлень;

лот - 2 послуги з міжнародних експрес-

відправлень)

104 680,00

 (власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олександра ЗАХАРОВА 

Розподіл води

65110000-7 

ДК 021:2015

(Послуги з централізованого водопостачання 

для об’єкту Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 

буд. 17))

49 722,12 

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Послуги з відведення стічних вод 

90430000-0 

ДК 021:2015

(Послуги з централізованого водовідведення для 

об’єкту Фонду гарантування вкладів фізичних 

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

43 792,92 

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Грудень  2021

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Страхові послуги 

66510000-8

  ДК 021:2015  

(Послуги з добровільного страхування 

нерухомого майна)

240 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Січень  2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО



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 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)

36 000,00

 (власний бюджет) Спрощена закупівля Січень  2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олеся КОВАЛЬОВА

Поштові послуги 

64110000-0

ДК 021:2015  

(Послуги з пересилання поштових відправлень 

по території України)

350 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Січень  2022

Автоматично відмінено 

електронною системою 

закупівель

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням 

72260000-5

ДК 021:2015

 (Послуги, пов’язані з програмним 

забезпеченням «Система аналізу даних та 

аналітичної звітності»)

6 085 110,00 

 (власний бюджет) Відкриті торги Січень  2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ 

Послуги телефонного зв’язку і передачі даних

64210000-1

ДК 021:2015

(Послуга «Лінія 800»)

79 000,00

(власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Січень  2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ



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»)

70 460,00 грн.

(власний бюджет) Спрощена закупівля Січень 2022

Закупівля за лотом № 1 

відмінена.

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

за лотом № 2 

Ірина  СЕРВЕТНИК 

Нафта і дистиляти

09130000-9

ДК 021:2015

(Дизельне пальне та бензин А-95) 

90 000,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Січень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі    

Федір ДІДЕНКО

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

персональних комп’ютерів

50320000-4

ДК 021:2015

 (Послуги з ремонту та технічної підтримки 

дискової підсистеми NetApp FAS8200, що є 

складовою програмно-апаратного комплексу 

Lenovo Flex System)

1 605 604,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Січень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ



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 

створення документів

48310000-4

ДК 021:2015  

(Примірники програмної продукції у формі 

ліцензійних ключів для активації комп’ютерної 

програми «Система електронного 

документообігу АСКОД» (іменні))

49 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Січень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ

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»)

29 058,00

(власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Андрій 

БАЩЕВ

Послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації  

80570000-0

  ДК 021:2015  

(Інформаційно-консультаційні послуги на тему: 

«Сертифікований провідний спеціаліст із 

впровадження і управіління системою по 

боротьбі  корупцією згідно стандарту ISO 37001 

(Certigied ISO 37001 Lead Implementer)»)

24 750,00

 (власний бюджет) Спрощена закупівля Січень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олеся КОВАЛЬОВА



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

Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки

50310000-1

ДК 021:2015

 (Послуги з технічного обслуговування та 

ремонту друкуючої та копіювальної техніки)

560 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ

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)

135 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2022

Автоматично відмінено 

електронною системою 

закупівель

Пакети мережевого програмного забезпечення

48210000-3

ДК 021:2015

(Програмна продукція: примірники програмного 

забезпечення VMware)

2 828 192,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ



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 з оновлення інформаційних масивів 

спеціалізованого програмного комплексу 

«Комп’ютерна програма «Автоматизована 

система комп’ютерного аналізу «Айсберг», 

версія  Х7.10»)

72 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олег ПЛОТНІЧЕНКО

Бухгалтерські та аудиторські послуги

79210000-9

ДК 021:2015

(Послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб)

1 770 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олена ПЕРЕБИЙНІС

Пакети програмного забезпечення для 

фінансового аналізу та бухгалтерського обліку

48440000-4

ДК 021:2015  

(Ліцензія комп’ютерної програми «Модуль 

ЄОІС-Архів у складі Єдиної операційно-

інформаційної системи неплатоспроможних 

банків Фонду»)

2 300 000,00

(власний бюджет)
Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ



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

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

1 350 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №1

Серветник І.В. 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №2 Стесіна О.В.

Послуги телефонного зв’язку та передачі даних

64210000-1

ДК 021:2015

 (Послуги надання каналів передачі даних за 

двома лотами:

Лот-1 - послуги надання каналу передачі даних 

(основний);

Лот-2 - послуги надання каналу передачі даних 

(резервний)

73 496,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ



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 юридичної консультації та правового 

інформування 79140000-7

ДК 021:2015  

(Послуги з проведення правового дослідження 

експертом  в  області  конституційного, 

адміністративного та цивільного права щодо 

можливих напрямів зміни статусу Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб)

49 000,00

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Тетяна ОВЧАРЕНКО

Поштові послуги 

64110000-0

ДК 021:2015  

(Послуги з пересилання поштових відправлень 

по території України)

350 000,00

 (власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2022

Автоматично відмінено 

електронною системою 

закупівель

Машини для обробки даних (апаратна частина)

30210000-4

ДК 021:2015

(Автоматизовані робочі місця в комплектації 

(системний блок з клавіатурою, маніпулятором 

типу «миша» та монітором))

490 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Послуги інформаційних агентств

92400000-5

ДК 021:2015

(послуги організації та проведення прес-заходів 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

36 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ірина СЕРВЕТНИК



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

Будівельні товари 

44420000-0

ДК 021:2015

(Пломби)

6 400,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

(Послуги передавання інформації засобами 

системи електронної пошти Національного 

банку України)

83 250,00

 (власний бюджет
Переговорна процедура 

закупівлі
Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою

79990000-0

ДК 021:2015

(Послуги архівні та політурні) 

24 000,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олександра ЗАХАРОВА 

Сервери

48820000-2

ДК 021:2015

(Дискова полиця для захищеної платформи 

зберігання резервних копій та стрічковий привід 

для стрічкової бібліотеки)

00,00
Відкриті торги Лютий 2022

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

Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки 48730000-4

ДК 021:2015

(Примірники програмного забезпечення «One 

Identity Manager» (подовження))

273 500,00

(власний бюджет) Відкриті торги Лютий 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Послуги телефонного зв’язку 

та передачі даних 

64210000-1

ДК 021:2015  

(Телекомунікаційні послуги телефонного 

зв’язку)

160 000,00

 (власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Березень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Гумові вироби

19510000-4

ДК 021:2015

(Печатка кліше та фурнітура до печатки)

380,00 грн.

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Березень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олена ПЕРЕБИЙНІС



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                                                                           

(Примірники антивірусного програмного 

забезпечення типу McAfee за 2 лотами: лот 1 - 

Примірники антивірусного програмного 

забезпечення типу McAfee для забезпечення 

роботиЦентралізованого комплексу управління 

інформаційною безпекою  неплатоспроможних 

банків (подовження); лот 2 - Примірник 

антивірусного програмного забезпечення типу 

McAfee система "Пісочниця" (подовження)  )

2 558 043,00

 (власний бюджет Відкриті торги Березень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Системи баз даних

48610000-7

ДК 021:2015

(Право на використання експертно-правової 

системи для працівників кадрових служб)

9 500,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Березень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі Олеся 

КОВАЛЬОВА

Послуги провайдерів

72410000-7

ДК 021:2015

(Послуги зі зберігання та обробки розміщених 

архівних даних термінованих банків у формі 

хмарного (віртуального) дата-центру)

4 507 461,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Квітень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ



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

Сервери

48820000-2

ДК 021:2015

(Дискова полиця для захищеної платформи 

зберігання резервних копій та стрічковий привід 

для стрічкової бібліотеки)

 4 026 165,00

(власний бюджет) Відкриті торги Квітень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

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

1 350 000,00

(власний бюджет) Відкриті торги Квітень  2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №1

Серветник І.В. 

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі за 

лотом №2 Стесіна 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

Поштові послуги 

64110000-0

ДК 021:2015  

(Послуги з пересилання поштових відправлень 

по території України)

350 000,00

 (власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Квітень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Олександра ЗАХАРОВА

Статистичні послуги    

79330000-6

ДК 021:2015

(Послуги з консолідації обраних ринкових даних 

у вигляді статистичних показників)

42 418,54

(власний бюджет)

Договір про закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної системи 

закупівель

Квітень 2022

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)

107 325,00

(власний бюджет)
Спрощена закупівля Квітень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

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)

135 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Квітень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ



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 доступу до інформаційно-правової 

системи «Прецедент» «або аналог»)

41 460,00

(власний бюджет) Спрощена закупівля Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Машини для обробки даних (апаратна частина)

30210000-4

ДК 021:2015

(Автоматизовані робочі місця в комплектації 

(системний блок з клавіатурою, маніпулятором 

типу «миша» та монітором))

490 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Послуги з розробки пакетів 

програмного забезпечення 

72210000-0

ДК 021:2015  

(Послуги з модернізації комп’ютерної програми 

«Єдина операційно-інформаційна система 

неплатоспроможних банків»)

840 000,00

(власний бюджет)

Переговорна процедура 

закупівлі
Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Андрій БАЩЕВ

Послуги, пов’язані із системами та підтримкою

72250000-2

ДК 021:2015

(Послуги розширеної технічної підтримки 

програмних продуктів VmWare)

 2 191 330,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ



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 VMware) (подовження)

 3 296 785,00

(власний бюджет) Відкриті торги Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі

Андрій БАЩЕВ

Електрична енергія

09310000-5

ДК 021:2015

(Постачання електричної енергії споживачу)

4 035 000,00

(власний бюджет)
Відкриті торги Травень 2022

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Федір ДІДЕНКО

Затверджений рішенням уповноваженої особи Фонду від 03.12.2021 року (протокол УО №130/21) (зі змінами, затвердженими рішенням УО (протокол УО 

від 13.05.2022 № 111/22)  


