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Правління Національного банку України  
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Про внесення змін до Положення про здійснення Національним банком 

України закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, 

виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород 

України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком 

 

 

Відповідно до статей 15, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, з метою 

вдосконалення організації та здійснення Національним банком України 

закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, 

виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород 

України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, Правління 

Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про здійснення Національним банком України 

закупівель товарів і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, 

виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород 

України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 

2013 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 

2013 року за № 2039/24571 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у пункті 3 розділу I:  

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом 

вісімнадцятим такого змісту: 

“презентаційний виріб – монетоподібний або паперовий виріб, що не є 

засобом платежу та відображає технічні можливості Банкнотно-монетного 

двору щодо виготовлення таких виробів, тенденції у виробництві грошових 

знаків та сучасного рівня розвитку захисних технологій, які виготовляються із 

застосуванням сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що 

використовуються для виготовлення банкнот і монет”. 

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять другий уважати 

відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять третім; 
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після абзацу двадцятого доповнити пункт новим абзацом двадцять 

першим такого змісту: 

“сувенірний виріб – монетоподібний або банкнотоподібний виріб, що не є 

засобом платежу, випускається спеціальним тиражем до визначних подій та 

ювілейних дат, святкування яких відзначається на державному рівні”. 

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – двадцять третій уважати 

відповідно абзацами двадцять другим – двадцять четвертим; 

абзац двадцять другий після слів “виготовленням захищеного паперу, 

банкнот, монет” доповнити словами “(у тому числі презентаційних та 

сувенірних виробів)”; 

 

2) у пункті 2 розділу II: 

в абзаці другому: 

слова “наказів Національного банку” замінити словами “наказів 

Національного банку, з урахуванням замовлень інших замовників, крім 

Національного банку”; 

доповнити абзац словами “або на підставі укладених договорів на 

виконання замовлень для інших замовників, крім Національного банку”; 

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого 

змісту: 

“Банкнотно-монетний двір на підставі укладених договорів для 

забезпечення виконання замовлень інших, крім Національного банку, 

замовників має право включати до плану закупівель та додатка до плану 

закупівель всі товари чи послуги, необхідні для виконання таких замовлень, 

протягом 30 календарних днів після укладення договору”.  

У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий уважати відповідно абзацами 

п’ятим – восьмим; 

доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 

“Закупівлі Банкнотно-монетним двором послуг, пов’язаних із 

перевезенням, страхуванням, зберіганням в аеропортах, на тимчасових та 

ліцензійних складах, навантаженням, розвантаженням, митним оформленням 

готової продукції тощо, вартість яких відшкодовується згідно з укладеними 

договорами (рахунками) з іншими, крім Національного банку, замовниками, 

проводяться без застосування процедур закупівель незалежно від очікуваної 

вартості предмета закупівлі”; 

 

3) пункт 6 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Для закупівель, які проводяться Банкнотно-монетним двором, очікувана 

вартість яких дорівнює або перевищує 3 млн.  грн. або еквівалентну суму в 

іноземній валюті, заявка на проведення процедури закупівлі також 

погоджується з Департаментом фінансового контролінгу”; 

  

4) пункт 4 розділу VII доповнити новим абзацом такого змісту: 
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“У разі запрошення до участі в конкурсі лише іноземних учасників 

відповідальний замовник має право прийняти рішення про підготовку та 

надання іноземними учасниками конкурсних пропозицій англійською мовою, 

водночас у запиті (конкурсній документації) зазначається вимога, що учасник 

погоджується з тим, що переклад на українську мову його конкурсної 

пропозиції буде здійснено відповідальним замовником. Крім того, український 

варіант конкурсної пропозиції буде автентичним поданому учасником для його 

розгляду, порівняння та оцінки”. 

 

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника 

Голови Національного банку України Смолія Я. В. 

 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

Голова  В. О. Гонтарева  

 

 

Iнд. 50 


